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wynoszenie farmacji aptecznej i farmaceuty 
na zupełnie nowy poziom i otworzy przed far-
maceutami i aptekami nowe, nieznane dzisiaj 
możliwości. Dlatego, też zachęcam Państwa 
do zgłębiania wiedzy na temat opieki farma-
ceutycznej, do korzystania z proponowanych 
szkoleń, a także do zgłaszania wszelkich po-
mysłów dotyczących przybliżenia wdrażania 
usług farmaceutycznych w aptekach.

Rok 2018 to również rozpoczęcie drugiej po-
łowy VII kadencji samorządu - czas wery-
fikacji realizacji założonych planów. Jeste-
śmy już po kolejnym XXXI Zjeździe Sprawoz-
dawczym, który pozytywnie ocenił działania 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w roku 2017. 
Przez ostatnie dwa lata udało nam się wpro-
wadzić wiele zmian zarówno na poziomie na-
szej Izby jak i na poziomie krajowym. Mam na-
dzieję, że kolejne zmiany powodują, że nasza 
Izba staje się bliższa naszym członkom i speł-
nia kolejne stawiane nam wysokie oczekiwa-
nia. Do końca kadencji zostało jeszcze wiele 
miesięcy i zakładam, że do tego czasu zdecy-
dowana większość farmaceutów odczuje bez-
pośrednio pozytywne efekty pracy Okręgowej 
Rady Aptekarskiej. Zachęcam do korzystania 
z oferty jaką przygotowaliśmy dla Państwa – 
usługi 24-godzinnego doradztwa prawnego, 
doradztwa podatkowego, oferty ubezpiecze-
niowej oraz sportowej, a także wielu innych 
o których informujemy w kolejnych biulety-
nach i na naszej stronie internetowej.

Niemożliwe stało się możliwe… 

Z nowym rokiem nowym krokiem. Tym razem 
znane powiedzenie doskonale opisuje sytuację 
naszej Izby. Po 26 latach od 1 lutego 2018 r. 
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie funk-
cjonuje w nowym, własnym lokalu. Dla przypo-
mnienia spotykamy się od 1 lutego na 4 pię-
trze przy ulicy Stefana Żeromskiego 77. W dal-
szej części biuletynu znajdziecie Państwo do-
kładną instrukcję dojazdu do nowej Izby wraz 
z galerią zdjęć. Zakup lokalu przez kolejne lata 
istnienia naszej Izby był przedmiotem wielu 
dyskusji i sporów, dlatego też niezwykle cieszy 
fakt, iż w dość krótkim czasie udało się zna-
leźć lokal odpowiadający naszym potrzebom 
i możliwościom finansowym i przeprowadzić 
skomplikowaną procedurę zakupu.

Liczę na to, że nowa siedziba znajdzie Państwa 
uznanie i akceptację oraz że w najbliższych 
miesiącach uczestnicząc w organizowanych 
szkoleniach wielu członków naszej Izby będzie 
miało okazję przekonać się o słuszności pod-
jętej decyzji o zmianie lokalizacji.

Rok 2018 stawia przed samorządem nowe 
wyzwania. Trudno jest przewidzieć jak postę-
pować będą prace legislacyjne lecz pomimo 
to od początku roku stawiamy na dostosowa-
nie oferty edukacyjnej do wyzwań jakie przy-
niesie wdrożenie opieki farmaceutycznej. Z za-
wodowego i profesjonalnego punktu widze-
nia farmaceuty jest to jeden z najistotniej-
szych projektów którego wdrożenie rozpocznie 

Od Prezesa

mgr farm. Michał Byliniak
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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy 
numer biuletynu OIA w Warszawie.

Bieżące wydanie w dużej mierze oparte jest na za-
prezentowaniu Państwu i podsumowaniu działań 
oraz aktywności Okręgowej Rady Aptekarskiej. Mi-
nęło już 2 lata obecnej kadencji stąd uważamy, 
że Powinniście Państwo móc spojrzeć na to co nam 
się udało zrealizować i jakie wyzwania postawiliśmy 
jeszcze przed sobą. Jednak informacją rzeczywiście 
przełomową dla naszego środowiska są doniesie-
nia związane z zakupem nowego lokalu Izby. Dla-
tego też w tym wydaniu biuletynu znajdziecie Pań-
stwo opis lokalu, zdjęcia, adres czy opis możliwości 
dojazdu do nowego biura OIA w Warszawie. Obecny 
numer zawiera także informacje dotyczące wyda-
rzeń, które odbyły się w naszym środowisku w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy: Koncertu Noworocz-
nego oraz Zjazdu Delegatów OIA w Warszawie.

Chcemy by biuletyn był dla Państwa ciekawy i róż-
norodny dlatego kontynuujemy sekcje dotyczące 
zagadnień prawnych, najczęściej zadawanych py-
tań, receptury, farmakologii i opieki nad kobietą 
karmiącą.

Od nowego roku odpowiedzialność za teksty i re-
gularne wydawanie biuletynu została przesunięta 
na mgr Emilię Gąsińską, która z dniem 1 stycznia 
2018 stała się jego Redaktorem Naczelnym. Bardzo 
liczymy na Państwa uwagi i współpracę- chcemy 
by biuletyn był dla Państwa cennym źródłem infor-
macji stąd komentarze od Państwa są dla nas szcze-
gólnie cenne. Będziemy wdzięczni za każde z nich.

Życzymy miłej lektury

Redakcja Biuletynu OIA w Warszawie

4

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie - Biuletyn Informacyjny 55/2018



Zapraszamy do nowego lokalu 
OIA w Warszawie!

W pierwszych dniach lutego 2018 r., po po-
nad 26 latach obecności przy ul. Długiej 16 
w Warszawie, biuro Okręgowej Izby Apte-
karskiej zmieniło swoją lokalizację. Samo-
rząd mazowieckiej społeczności aptekar-
skiej doczekał się wreszcie własnej siedziby. 
Poszukiwania miejsca, które spełniałoby na-
sze oczekiwania nie było łatwe ale udało się! 
Z radością zapraszamy wszystkich Państwa 
w nasze progi.

Obecnie mieścimy się pod adresem ul. Że-
romskiego 77 lok. 6 w Warszawie. Lokal usy-
tuowany jest na 4 piętrze budynku mieszkal-
no-biurowego. Aby znaleźć się w pomiesz-
czeniach Biura wystarczy wjechać windą 
bądź wejść schodami klatki schodowej.

Aktualna lokalizacja może nie jest aż tak 
atrakcyjna turystycznie jak dotychczasowa 
(bliskość Starówki, Zamku Królewskiego, 
Barbakanu) natomiast łatwość dotarcia 
do Biura Izby (bliskość metra, przystanków 
autobusowych, tramwajowych różnych linii ) 
jest dużym atutem. Ponadto miejsca posto-
jowe wzdłuż okolicznych ulic są bezpłatne 
a okolicę można określić mianem „terenów 
zielonych”.

Biuro Izby przy ul. Żeromskiego 77 lok. 6 
mieści się na ponad 400 m2. Odwiedzający 
Biuro Izby podkreślają funkcjonalność i ja-
sność pomieszczeń, ich estetykę a także 
przestronność pokoi.

Trzeba pamiętać, że w ramach prowadzo-
nej działalności, Izba zrzesza prawie 5700 
Członków. Duża liczba stałych Komisji, grup 
roboczych i mnogość spotkań w Izbie były 
bardzo ważnymi elementami w znalezieniu 
lokalu, który będzie można dostosować i za-
adoptować do naszych potrzeb.

Ponadto biuro spełnia wszelkie wymogi 
prawne dotyczące wchodzącej w życie, 
w maju br. tzw. ustawy RODO („ustawy 
o ochronie danych osobowych”).

Po 26 latach działalności (tj. od 1992 r.) 
wreszcie będziemy mogli organizować już 
we własnych pomieszczeniach: posiedzenia 
naukowo-szkoleniowe, zebrania czy też inne 
spotkania w grupach 50-100 osobowych.

Foto: Klaudiusz Kulak

Foto: Klaudiusz Kulak

MGR FARM. MICHAŁ BYLINIAK, MGR KLAUDIUSZ KULAK
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Należy zdać sobie sprawę, iż decyzje doty-
czące zakupu lokalu nie były łatwe. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia wymagała zaanga-
żowania wielu osób należących do obecnego 
samorządu jak również przedstawicieli po-
przednich władz OIA w Warszawie. Zakup lo-
kalu jest sukcesem każdego członka samo-
rządu aptekarskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich farma-
ceutów do nowej siedziby SWOJEJ Izby bo-
wiem każdy Członek Izby jest w pewnym 
sensie jej właścicielem.

Sprawozdanie 
z działalności 
Okręgowej Rady 
Aptekarskiej 
w Warszawie 
za 2017 rok
Rok 2017 był dla Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Warszawie rokiem intensywnej i wy-
magającej pracy dla członków Rady, prze-
wodniczących stałych Komisji Rady, pra-
cowników biura oraz przede wszystkim dla 
członków Prezydium. Jednocześnie sto-
jące przed samorządem wyzwania legisla-
cyjne (nowelizacja ustawy Prawo farmaceu-
tyczne) oraz organizacyjne (przeprowadze-
nie procedury wyboru i zakupu lokalu) wy-
musiły wdrożenie nowych sposobów dzia-
łania oraz szerokiego zaangażowania far-
maceutów zarówno członków organów 
samorządu, jak i tych którzy włączają się 
w prace Izby okazjonalnie. W obydwu przy-
padkach nowe wyzwania w sposób wyjąt-
kowy ujawniły pozytywny potencjał drze-
miący wśród naszych koleżanek i kolegów.

W strukturach naszej Izby w ostatnim roku 
działały następujące stałe Komisje Rady: 
Aptek Ogólnodostępnych (przewodnicząca 
M. Majewska), Aptek Szpitalnych, Zakłado-
wych i Działów Farmacji Szpitalnej (prze-
wodniczący A. Borowy), Ekonomiczna (prze-
wodniczący M. Witkowski), Etyki i Deonto-
logii Zawodowej (przewodnicząca E. Lazu-
rek), Hurtowni Farmaceutycznych (prze-
wodniczący J. Dorociak), Legislacyjna (prze-
wodniczący P. Tyrcha), Nauki i Szkolenia 
(przewodnicząca E. Gąsińska), Odznaczeń 
i Wyróżnień (przewodniczący W. Hudemo-
wicz), Pracowników Aptek (od stycznia br. 
funkcję tą objęła M. Żelazna), Seniorów 

Foto: Klaudiusz Kulak
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(przewodnicząca S. Nowakowska), Właści-
cieli Aptek i Hurtowni (przewodniczący W. 
Szkopański), ds. Zawodowych i Młodych 
Farmaceutów (przewodniczący J. Żabiński). 
Sprawozdania z działań Komisji przedsta-
wiamy w dalszej części.

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO 
FARMACEUTYCZNE

Procedowany w okresie od 11.2016 r. 
do  05.2017 r. projekt nowelizacji Ustawy  Pra-
wo Farmaceutyczne wzbudził ogromne za-
interesowanie zarówno po stronie farma-
ceutów, jak i po stronie podmiotów siecio-
wych. Kolejne etapy procedowania wiąza-
ły się z licznymi debatami i przedstawianiem 
przez samorząd aptekarski i przedstawicie-
li sieci aptek przeciwstawnych wniosków 
i analiz. W ramach prowadzonych prac 
ogromnym zaangażowaniem wykazali się 
członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
którzy w okresie od 02.2017 do 05.2017 zor-
ganizowali i przeprowadzili szereg spotkań 
z posłami, senatorami wszystkich ugrupo-
wań z terenu województwa mazowieckie-
go. Jednocześnie przedstawiciele naszej Iz-
by (na szczególne wyróżnienie zasługu-
ją mgr Marcin Wiśniewski oraz mgr Woj-
ciech Szkopański) aktywnie uczestniczy-
li w większości posiedzeń w Parlamencie 
przedstawiając punkt widzenia środowiska 
aptekarskiego.

ZAKUP LOKALU

W efekcie przedstawianych na kolejnych 
zjazdach wniosków oraz zobowiązania 
przedstawionego w trakcie wyborów samo-
rządowych obligujących Prezesa oraz Okrę-
gową Radę Aptekarską do zrealizowania za-
kupu lokalu, od 1 stycznia 2017 r rozpoczęto 
procedurę przygotowania, wyboru oraz za-
kupu lokalu. Kolejnymi etapami realizowa-
nej procedury były:

→

- zatwierdzenie przez XXX Zjazd Sprawoz-
dawczy budżetu na rok 2017 uwzględniają-
cego środki przeznaczone na zakup lokalu.

- powołanie zespołu ds. Zakupu lokalu, któ-
rego zadaniem była analiza dostępnych 
ofert sprzedaży lokali biurowych przy za-
łożeniu m.in. następujących kryteriów: lo-
kalizacji w obrębie tzw. „Starej Warszawy” 
oraz powierzchni w przedziale od 350 
do 500 metrów kwadratowych z uwzględ-
nieniem dwóch sal konferencyjnych pozwa-
lających na jednoczesne prowadzenie posie-
dzeń Rady oraz spotkań większości komisji.

- w okresie do 07.2017 r. Zespół prowadził 
analizę dostępnych ofert w zakresie cen 
od 1.500.000 do 4.500.000 zł.

- Spośród wytypowanych ofert posta-
wione kryteria spełnił lokal przy ul. Żerom-
skiego 77. którego cena ofertowa wynosiła 
3.600.000 zł brutto.

- Po przeprowadzeniu oględzin przez Ze-
spół, zapoznaniu się przedstawionymi ra-
chunkami potwierdzającymi koszty użytko-
wania lokalu przeprowadzono długotrwałe 
negocjacje cenowe, w ramach których usta-
lono cenę 2.999.000 zł brutto.

- W celu potwierdzenia powierzchni 
oraz wartości lokalu zlecono wykona-
nie operatu szacunkowego (opiewający 
na 3.004.600zł) oraz inwentaryzacji lokalu.

- Po przeprowadzonych negocjacjach ORA 
podjęła ostateczną decyzję o zakupie lo-
kalu przy wsparciu kredytowym w stosunku 
udziałów własnych do współfinansowania 
zewnętrznego 50:50.

- 18.08.2017 r. Podpisano umowę 
przedwstępną sprzedaży w postaci aktu 
notarialnego

- 19.08.2017 r. Rozpoczęto procedurę uzy-
skiwania kredytu bankowego

- 24.11.2017 r. Przeprowadzono dodatkowe 
negocjacje cenowe i podpisano Umowę 
sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu 
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hipoteki na kwotę 2.985.000 zł.

- 1.12.2018 r. Izba otrzymała klucze i prze-
jęła władanie lokalem.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Jak co roku Izba w intensywny sposób 
prowadziła szkolenia dla swoich człon-
ków. Zorganizowano 7 wyjazdowych sesji 
szkoleniowych:

- 2 sesje pracowników aptek szpitalnych 
i zakładowych oraz działów farmacji szpi-
talnej (w sumie dla ok. 200 osób),

- 2 sesje kierowników aptek (w sumie dla po-
nad 200 osób),

- sesja właścicieli aptek (ok. 65 osób),

- sesja hurtowników (ok. 100 osób),

- sesja młodych farmaceutów (ok. 50 osób).

Zorganizowano również 106 stacjonarnych 
posiedzeń naukowo-szkoleniowych. W ra-
mach prowadzonych szkoleń wydano łącz-
nie 6939 certyfikatów.

W ramach działalności szkoleniowej rozpo-
częto prace nad nowym projektem szkole-
niowym – „Akademii Kierownika Apteki”, 
którego celem ma być zwiększenie kompe-
tencji kierowników aptek w zakresie bizne-
sowego zarządzania apteką. Planowanym 
terminem przeprowadzenia nowej aktyw-
ności jest 2 i 3 kwartał 2018 r. Jednocześnie 
w zauważalny sposób obniżyła się liczba 
farmaceutów niedopełniajacych obowiązku 
szkolenia ciągłego.

DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA

W ramach pracy Izby zorganizowano rów-
nież szereg imprez o charakterze integrują-
cym środowisko farmaceutów. Do najważ-
niejszych z nich można zaliczyć:

- XVII Koncert Noworoczny

- wycieczkę Komisji Seniorów do Pragi,

- II integracyjny spływ kajakowy (czerwiec),

- IV i V górski rajd aptekarzy (odpowiednio 
maj i wrzesień),

- spotkania wigilijne dla seniorów, właści-
cieli aptek, „hurtowników”, „szpitalników” 
oraz „młodych”. Izba była również współor-
ganizatorem Pikniku Rodzinnego Forum Za-
wodów Zaufania Publicznego w Wesołej.

Farmaceuci przy finansowym i organiza-
cyjnym wsparciu naszej Izby uczestniczyli 
w Regatach Aptekarskich organizowanych 
przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olszty-
nie, Mistrzostwach w Piłce Nożnej organizo-
wanych przez Śląską Izbę Aptekarską gdzie, 
wystawiliśmy własną drużynę, w Piłce siat-
kowej organizowanych przez Lubelską 
Okręgową Izbę Aptekarską.

PRACE OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

Jeśli chodzi o pracę w trakcie posiedzeń 
Rady to w 2017 roku odbyło się w sumie 12 
posiedzeń, na których przyjęto łącznie 66 
uchwał. Typy przyjmowanych uchwał wy-
glądały następująco: 

• 19 uchwał dotyczyło stwierdzenia 
PWZF,

• 20 uchwał przedłużenia okresu szko-
leń ciągłych,

• 10 uchwał zwolnienia z obowiązku pła-
cenia składek osób niewykonujących 
zawodu,

• 17 uchwał w innych sprawach.

Łączny czas trwania posiedzeń Rady w 2017 
roku to 34,5 godziny, co daje średnio pra-
wie 3 godziny na jedno posiedzenie. Decy-
zją Prezydium protokoły z posiedzeń Rady 
są w tej kadencji publikowane na stronie in-
ternetowej Izby.

Najważniejszymi tematami podejmowa-
nymi w ramach posiedzeń Rady były:

• Wdrażanie elementów eZdrowia 
w pracę farmaceuty i aptek

• Rola OIA w SMK (Systemie 
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Monitorowania Kształcenia)

• Zmiana tabeli składek opłacanych 
przez członków Izby

• Przygotowanie procedury zakupu 
lokalu

• Analiza przedstawionych ofert i wybór 
lokalu na potrzeby siedziby Izby

• Uczestnictwo OIA w Programach 
Senioralnych

• Sytuacja finansowa OIA

• Objęcie Członków OIA ubezpieczeniem 
OC w ramach opłacanych składek

• Objęcie członków programem opieki 
prawnej Lex Secure

• Organizacja Koncertu Noworocznego

• Oferty fakultatywnych ubezpieczeń 
farmaceutów (WARTA, ESKULAP)

• Rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej

• Zmiany w pozycjach budżetu

• Aktualizacja numerów PWZ

• Procedury postępowania w przypadku 
stwierdzenia zaległości w opłacaniu 
składek

• Bieżące problemy występujące w po-
szczególnych grupach zawodowych

• Prowadzone prace legislacyjne

• Opracowanie znaku graficznego (logo) 
OIA oraz przygotowanie księgi znaków

• Opinia dotycząca kandydatury konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie ana-
lityki farmaceutycznej

• Współpracy z Fundacją Obywatele 
Zdrowo Zaangażowani

• Dyżury aptek

• Wdrożenie w aptekach województwa 
mazowieckiego procedury systemu 
HCCAP

PRACE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY 
APTEKARSKIEJ

W ubiegłym roku Prezydium spotykało się 
cyklicznie co tydzień (poza okresem waka-
cyjnym) w składzie gwarantującym kwo-
rum niezbędnego do podejmowania decy-
zji. Każdy projekt uchwały czy postanowie-
nia oraz różne zagadnienia i decyzje podej-
mowane przez Prezydium były omawiane, 
a stosowna dokumentacja (np. kandydata 
na kierownika) przeglądana i analizowana 
przez skład Prezydium.

W 2017 roku odbyły się w sumie 42 po-
siedzenia Prezydium, które trwały łącz-
nie 111,5 godziny (średnio prawie 3 godziny 
na posiedzenie). W trakcie posiedzeń Prezy-
dium omawiano a następnie przyjęto łącz-
nie 626 uchwał oraz 31 postanowień. Zdecy-
dowana większość procedowanych uchwał 
dotyczyła zmian na stanowiskach kierowni-
ków aptek i hurtowni aktualnie działających 
oraz nowo otwieranych.

Poniżej przedstawiamy główne typy podej-
mowanych przez Prezydium uchwał:

- w sprawie opinii dotyczącej pełnienia funk-
cji kierownika apteki osobie dającej rękoj-
mię należytego prowadzenia apteki (zmiany 
na stanowiskach kierowników) – 341,

• W sprawie opinii dotyczącej pełnienia 
funkcji kierownika apteki osobie dają-
cej rękojmię należytego prowadzenia 
nowo otwieranej apteki – 120 (od po-
łowy sierpnia do końca roku tylko 10),

• W sprawie opinii o osobie odpowie-
dzialnej za prowadzenie hurtowni far-
maceutycznej (zmiany na stanowisku 
kierownika łącznie z nowo otwiera-
nymi) – 59,

• W sprawie opinii dotyczącej pełnienia 
funkcji kierownika apteki osobie da-
jącej rękojmię należytego prowadze-
nia apteki szpitalnej lub działu farma-
cji szpitalnej (zmiany na stanowisku 

→
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kierownika łącznie z nowo otwiera-
nymi) – 43,

• 63 uchwały w innych sprawach.

W związku ze zmianą formy praca w Prezy-
dium wymagała zdecydowanie większego 
zaangażowania od jego członków. Efektem 
przyjęcia takiej formy pracy jest podejmo-
wanie większości decyzji oraz analizy bieżą-
cej sytuacji kolegialnie oraz przede wszystkim 
dużo szersze spojrzenie oraz głębsza analiza 
procedowanych spraw i problemów, co umoż-
liwiło wypracowanie nowych pomysłów i spo-
sobów na bardziej skuteczne podejmowanie 
działań przez Izbę.

Realizacja wniosków zjazdowych

1. Wniosek o zbadanie czy Izba mogłaby 
negocjować grupowe ubezpieczenie zdro-
wotne dla swoich członków, ich rodzin 
i pracowników Izby. Ubezpieczenie na życie 
i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wniosek zrealizowany – prowadzenie ww. 
negocjacji jest możliwe. Przedstawiciele 
Prezydium przeprowadzili szereg negocja-
cji których efektem były kolejne propozycje 
przedstawiane członkom Izby.

2. Wniosek o podjęcie starań o ujednolice-
nie punktów za szkolenia bez rozgraniczenia 
na tzw. „twarde i miękkie” co zmniejszyłoby 
koszty kształcenia ponoszone przez człon-
ków oraz Izbę za wydawane certyfikaty w ra-
mach szkoleń internetowych.

Wniosek zrealizowany –Propozycje od-
zwierciedlające zakres merytoryczny wnio-
sku zostały przekazane NIA i zawarte 
w propozycjach do Rozporządzenia w spra-
wie szkoleń ciągłych farmaceutów i w Usta-
wie o Zawodzie Farmaceuty

3. Wniosek o utworzenie na stronie inter-
netowej zakładki FORUM służącej dyskusji, 
wyrażaniu poglądów, poszukiwaniu kontak-
tów i integracji członków Izby.

Wniosek w trakcie analizy – prowadzenie 
forum wymaga dodatkowego zaangażowa-
nia pracowników lub członków Izby związa-
nego z moderacją forum.

4. Wniosek o utworzenie na stronie inter-
netowej narzędzia do przeprowadzenia an-
kiet on- line służących pozyskiwaniu anoni-
mowo danych o pracy farmaceutów.

Wniosek w trakcie realizacji – na liście 
funkcjonalności do uruchomienia na stronie 
internetowej.

5. Wniosek o zwiększenie roli Izby w prze-
prowadzaniu szkoleń specjalizacyjnych jako 
organu kontrolującego lub opiniującego 
w celu wsparcia farmaceuty i pomocy w roz-
wiązywaniu z tym związanych problemów

Wniosek w trakcie realizacji – możliwa re-
alizacja w ramach prowadzonych prac nad 
ustawą o zawodzie farmaceuty.

6. Wniosek o uporządkowanie sposobu ko-
munikacji Izby z członkami drogą mailową. 
Informacje wysyłane powinny być opa-
trzone w tytule tematem, a treści w nich 
przekazywane grupowane według tematu 
aby łatwiej było odnaleźć interesujące za-
gadnienia np. w sprawie szkoleń, zmian 
w przepisach, itp.

Wniosek w trakcie realizacji – realizacja 
przewidziana w ramach wdrażania elektro-
nicznego obiegu dokumentów.

7. Utworzenie na stronie internetowej Izby 
zakładki na której zamieszczone będą pre-
zentacje, artykuły, wywiady, komentarze, 
porady uzupełniające wiedzę merytoryczną 
personelu aptecznego (farmaceutów i tech-
ników farmaceutycznych).

Wniosek w trakcie realizacji – na liście 
funkcjonalności do uruchomienia na stronie 
internetowej.
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8. Przy procedowaniu nowych aktów praw-
nych sporządzić katalog czynności – obo-
wiązków biurowych nakładanych na ap-
teki, a wymagających określonego czasu. 
Np: sporządzanie zleceń na zamawianie 
środków psychotropowych, raportowanie 
do ZSMOPL, sprawozdania do Urzędu Mar-
szałkowskiego w sprawie zagospodarowa-
nia odpadów itp.

Wniosek przekazany NRA

Sekretarz  
Prezes

XXXI Okręgowy 
Zjazd Aptekarzy 
OIA w Warszawie
JOLANTA KOMOROWSKA, 
MGR FARM. DARIUSZ LEWANDOWSKI

Tradycyjnie już, w przeddzień Zjazdu, odbyło 
się spotkanie z Delegatami, reprezentują-
cymi terenowe Delegatury Izby w Ciechano-
wie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Spotkanie, prowadzone przez Pana Mi-
chała Byliniaka - Prezesa ORA w Warsza-
wie, poświęcone zostało omówieniu bieżą-
cej pracy Delegatur, roli Izby w realizacji za-
dań i form pomocy w rozwiazywaniu róż-
nych problemów, z jakimi borykają się Kole-
dzy w Delegaturach.

Następnie Delegaci, zaproszeni przez Pana 
Prezesa, udali się do nowej siedziby Izby 
w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 77 lok.6. 
W ocenie Delegatów zakupiony lokal jest 
bardzo dobrym wyborem, posiada dużą po-
wierzchnię, która umożliwia poza funkcjono-
waniem biura, prowadzenie posiedzeń Rady, 
spotkań Komisji, a także organizowanie 

szkoleń dla farmaceutów.

W dniu 10 lutego 2018 r. na XXXI Okrę-
gowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie or-
ganizowany w Centralnej Bibliotece Rolni-
czej w Warszawie przybyło 106 Delegatów. 
Spośród 33 osób nieobecnych, 18 osób nie 
usprawiedliwiło swojej nieobecności.

Porządek obrad XXXI Okręgowego Zjazdu 
Aptekarzy OIA w Warszawie - sobota 10 lu-
tego 2018 r.

9.00 – 9.55

Rejestracja delegatów, wydawanie manda-
tów i materiałów zjazdowych.

10.00 – 12.40

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Przejęcie przewodnictwa obrad 
przez przewodniczącego Zjazdu.

4. Przedstawienie, dyskusja i przyjęcie po-
rządku obrad Zjazdu.

5. Wybór:

• zastępcy przewodniczącego Zjazdu

• sekretarza Zjazdu,

• Komisji: Regulaminowej, 

Foto: Klaudiusz Kulak
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Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady 
Aptekarskiej – Przedstawienie sprawoz-
dania z działalności Okręgowej Rady 
Aptekarskiej za 2017 rok.

7. Dyskusja.

8. Przedstawienie protokołu Komisji 
Mandatowej.

9. Przedstawienie informacji o ukonstytu-
owaniu się Komisji Regulaminowej.

10. Przedstawienie informacji o ukonstytu-
owaniu się Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej za rok 
2017.

12. Sprawozdanie przewodniczącego Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego za rok 
2017.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej i Okręgowego Sądu 
Aptekarskiego.

14. Sprawozdanie Skarbnika z wykonania 
budżetu Izby za rok 2017.

15. Przedstawienie przez Skarbnika preli-
minarza budżetu Izby na 2018 rok.

16. Sprawozdanie przewodniczącego Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

17. Dyskusja nad wystąpieniem Skarbnika.

18. Rozpatrzenie uchwał Zjazdu:

• Nr I/2018 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Izby za rok 2017,

• Nr II/2018 w sprawie zatwierdzenia 
budżetu Izby na 2018 rok.

• Nr III/2018 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności

• Zawodowej za rok 2017.

• Nr IV/2018 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego za rok 2017.

• Nr V/2018 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej za rok 2017.

• Nr VI/2018 w sprawie udzielenia 
absolutorium Okręgowej Radzie 
Aptekarskiej za rok 2017.

19. Przedstawienie przez prezesa Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej projektu pro-
gramu i planu pracy na 2018 rok.

20. Dyskusja nad programem i planem 
pracy.

21. Wystąpienie przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków.

22. Dyskusja.

23. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały Komi-
sji Uchwał i Wniosków.

12.40 – 13.00 Przerwa kawowa

24. Powitanie gości przez prezesa Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej.

25. Wystąpienie mgr farm. Elżbiety Pio-
trowskiej-Rutkowskiej – Prezesa Na-
czelnej Rady Aptekarskiej.

26. Wystąpienie mgr farm. Marioli Ko-
stewicz – Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Warszawie.

27. Wystąpienie prof. Bożenny Gutkowskiej 
– Prezesa Oddziału Warszawskiego Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

28. Wystąpienia pozostałych gości Zjazdu.

29. Dyskusja.
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30. Wystąpienie końcowe Prezesa Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej.

Otwarcia Zjazdu dokonał Pan mgr farm. Mi-
chał Byliniak, Prezes Okręgowej Rady Apte-
karskiej, który przywitał obecnych na sali ob-
rad Delegatów.

Następnie Delegaci dokonali wyboru Pani 
mgr farm. Doroty Smółkowskiej na funkcję 
Przewodniczącej Zjazdu oraz Pana mgr farm. 
Sebastiana Sobskiego na - Zastępcę Prze-
wodniczącej i Pana mgr farm. Dariusza Le-
wandowskiego na Sekretarza Zjazdu.

Kolejno dokonano wyboru Komisji Regulami-
nowej, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał 
i Wniosków.

Po wyborze władz Zjazdu i pełnego składu 
wszystkich komisji, głos zabrał Pan mgr farm. 
Michał Byliniak Prezes ORA, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady 
Aptekarskiej za rok 2017. W swym wystąpie-
niu Pan Prezes poza bieżącą działalnością 
Izby zwrócił szczególną uwagę na uchwa-
lenie przez Sejm nowelizację ustawy Prawo 
farmaceutyczne, a także zakup lokalu na sie-
dzibę Izby.

W następstwie dyskusji, głos zabrała Pani 
mgr farm. Alina Fornal. Pogratulowała za-
kupu lokalu i wyszła z inicjatywą, aby człon-
kowie Izby dokonywali wpłat składek człon-
kowskich za cały rok, co mogłoby pomóc 
w szybszej spłacie kredytu.

Następnie głos zabrał Pan mgr farm. Je-
rzy Kałaska, który analizował kondycję ap-
tek w świetle wprowadzonej noweli ustawy 
Prawo farmaceutyczne, zaś Pan mgr farm. 
Wojciech Szkopański skomentował przepisy 
poprawiające sytuację ekonomiczną aptek 
w Polsce w odniesieniu do uchwalonej noweli 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dyskutowano również nad nową formą 
Biuletynu Informacyjnego Izby, strukturą 

zmienionych składek członkowskich oraz wy-
stępujących brakach kadrowych w aptekach 
ogólnodostępnych.

Kolejno przedstawiono Protokół Komisji 
Mandatowej, która stwierdziła, że Zjazd zo-
stał zwołany prawidłowo i jest prawomocny 
do podejmowania uchwał oraz informację 
o ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych.

Następnie zostały przedstawione sprawoz-
dania: z działalności za rok 2017 Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej, sprawozdanie z działalności Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego, sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części obrad Skarbnik przedsta-
wił sprawozdanie z wykonania budżetu Izby 
za rok 2017 i przedstawił preliminarz bu-
dżetu Izby na rok 2018 .

Po wystąpieniu Skarbnika dyskusje rozpoczął 
Pan Prezes, który zwrócił szczególną uwagę 
na dokonanie największej inwestycji w hi-
storii Izby, czyli zakupu nowego lokalu. Na-
stępnie poinformował, że rok 2017 jest re-
kordowy jeśli chodzi o skuteczności ściąga-
nia składek członkowskich.

Dyskutowano również nad kształtem i formą 
zaciągniętego kredytu hipotecznego na za-
kup lokalu. Wszelkie wątpliwości, które zgła-
szano, wyjaśniał Skarbnik, odpowiadając 
szczegółowo na zadawane pytania.

Następnie jednogłośnie przyjęto:

Uchwałę NR I/2018 XXXI Okręgowego Zjazdu 
Aptekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 lutego 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu OIA w Warszawie,

Uchwałę NR II/2018 Okręgowego Zjazdu Ap-
tekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 lutego 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu OIA 
w Warszawie na rok 2018.

Uchwałę NR III/2018 Okręgowego Zjazdu 
→
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Aptekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 lutego 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej OIA w Warszawie za 2017 r.,

Uchwałę NR IV/2018 XXXI Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 
lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania Okręgowego Sadu Aptekarskiego 
OIA w Warszawie za 2017r.,

Uchwałę NR V/2018 XXXI Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 
lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA 
w Warszawie za rok 2017.,

Uchwałę Nr VI/2018 XXXI Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie z dnia 10 
lutego 2018 r w sprawie udzielenia absolu-
torium Okręgowej Radzie Aptekarskiej OIA 
w Warszawie za rok 2017.,

W dalszej części obrad Zjazdu, Prezes 
przedstawił plan pracy Izby na rok 2018, 
który uwzględnia:

• doskonalenie obiegu dokumentu,

• pracę nad systematycznym wpły-
wem składek członkowskich oraz ich 
ściągalnością,

• planowanie szkoleń dla farmaceutów,

• utworzenie nowej Komisji Pracowni-
ków Aptek, z przewodniczącą Panią 
mgr farm. Marią Żelazną, którą Pan Pre-
zes przedstawił Delegatom,

• utworzenie „Akademii Kierownika Ap-
teki” - przygotowanie do pełnienia 
funkcji kierownika apteki,

• wdrożenie opieki farmaceutycznej 
w aptekach - cykl szkoleń.

Nad przedstawionym planem pracy nie było 
dyskusji.

Po burzliwej debacie Zjazd przyjął Uchwałę 
w sprawie fundamentalnych zasad prowa-
dzenia apteki, a w szczególności obecno-
ści farmaceuty w aptece w czasie jej otwar-
cia, co gwarantuje pełny zakres świadczenia 
usług, prawa do wydawania leku bez prze-
pisu lekarza lub wystawienia recepty farma-
ceutycznej w przypadku zagrożenia życia pa-
cjenta. Zjazd zobligował właściwe organy sa-
morządu aptekarskiego do podjęcia działań 
o charakterze legislacyjnym, mając na celu 
zmianę sposobu liczenia marzy na leki refun-
dowane. Uchwała NR VII/2018 XXXI Okrę-
gowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie 
z dnia 10 lutego 2018 r. Stanowisko Okrę-
gowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Warsza-
wie w sprawach objętych zakresem działania 

Foto: Klaudiusz Kulak
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samorządu aptekarskiego, została przyjęta 
przy jednym głosie wstrzymującym się.

Po przerwie Pan Prezes powitał  
zaproszonych gości:

• Pana Mirosława Wrzoska - przedstawi-
ciela CSIOZ

• Panią mgr farm. Elżbietę Piotrowską-
-Rutkowską - Prezesa NRA

• Panią mgr farm. Mariolę Kostewicz – 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego

• Panią prof. dr hab. Bożennę Gutkowska 
Prezesa Warszawskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego

• Panią dr Martę Misiak-Klimowską – Za-
stępcę Prezesa Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie

• Panią dr hab. Grażynę Sygitowicz – 
członka Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wymienieni goście podziękowali za zapro-
szenie. Pogratulowali skuteczności działań 
naszemu samorządowi w kwestiach: nowe-
lizacji prawa farmaceutycznego, elimina-
cji patologii w obrocie lekami oraz wdroże-
nia wprowadzenia opieki farmaceutycznej 
w aptekach.

Pan Mirosław Wrzosek omówił wdrożenie 
procesu pilotażowego e-recepty i zaapelo-
wał o uaktualnienie danych do Centralnego 
Rejestru Farmaceutów, aby po wdrożeniu 
zmian system działał poprawnie.

Na zakończenie obrad głos zabrał Pan 
mgr farm. Sebastian Sobski, który podzię-
kował wszystkim Delegatom za wieloletnią 
współpracę w naszej Izbie. Poinformował, 
że podjęta decyzja o zmianie miejsca pracy 
i zamieszkania, powoduje jego rezygnację 
z członkostwa w Okręgowej Izbie Aptekar-
skiej w Warszawie.

W końcowym wystąpieniu Prezes zaapelował 
do Delegatów o wspólną pracę na rzecz sa-
morządu aptekarskiego w celu poprawy sy-
tuacji ekonomicznej oraz prestiżu zawodu 
farmaceuty. Obecnie, stwierdził, nadrzęd-
nym celem samorządu jest wprowadzenie 
w życie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zakończył wypowiedź deklaracją o realizo-
waniu, w miarę możliwości, postulatów zgło-
szonych przez Delegatów na Zjeździe.

Na tym obrady zakończono.

Foto: Klaudiusz Kulak
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XVIII Koncert 
Noworoczny 
Aptekarzy

W wypełnionej po brzegi Sali koncertowej Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie, w niedzielę 
28 stycznia 2018 r. odbył się kolejny, XVIII 
Koncert Noworoczny Aptekarzy. Podobnie, 
jak w roku ubiegłym na Koncercie zaprezento-
wana została muzyka filmowa, komponowana 
na potrzeby dzieła filmowego.

Koncert Muzyki Filmowej jest niewątpliwie 
wyjątkowym koncertem, gdyż w jego trakcie 
powinno się usłyszeć przeboje znane prak-
tycznie na każdym kontynencie świata. Nasz 
koncert z pewnością do takich należał, był bo-
wiem znakomitym widowiskiem muzyki, wo-
kalu i choreografii. Zaprezentowane zostały 
kompozycje zarówno polskie, jak również ro-
dem z Hollywood, ze starych filmów oraz prze-
boje współczesne. Przy muzyce tej można się 
było rozmarzyć, wzruszyć, a zarazem znaleźć 
źródło gigantycznej dawki energii i zabawy.

W pierwszej części koncertu zaprezen-
towane zostały głównie utwory polskich 
kompozytorów. Muzyka ta nawiązywała 
do jubileuszu 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Dlatego też kon-
cert otworzył majestatyczny, emanujący siłą 

i instrumentalnym blaskiem Polonez z filmu 
„Pan Tadeusz”.

Następnie przedstawiona została mu-
zyka m.in. z filmów „Ogniem i mieczem”, „Zie-
mia obiecana”, „Czas honoru”, „Pianista”, 
„Bandyta” i z filmu „Nienawistna ósemka”, 
za którą kompozytor Ennio Morricone otrzy-
mał w 2016 r. Oskara !

W drugiej części koncertu prezentowana była 
muzyka m.in. z filmów „Gladiator”, „Pearl Har-
bor”, „Król Lew”, „Harry Poter i Kamień Filo-
zoficzny”, „Drużyna Pierścienia”, „Śniadanie 
u Tiffany,ego” i „La La Land”.

Publiczność żywo reagowała na efektowną 
prezentację utworów, nagradzając brawami 
ich wspaniałą interpretację przez CoOperate 
Orchestrę, pod dyrekcją Macieja Sztora.

Wieczór był prawdziwą ucztą muzyczną i taki 
pozostanie w naszej pamięci.

foto: Bożena Olech

foto: Bożena Olech

JOLANTA KOMOROWSKA
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Czy bardzo zmieniło się Twoje życie odkąd 
zostałeś Prezesem OIA?

W mojej ocenie powiedzieć „bardzo” to jak nic 
nie powiedzieć. Funkcja etatowego Prezesa 
przy jednoczesnym pełnieniu funkcji wicepre-
zesa NRA wymaga przebudowania trybu ży-
cia o 180 stopni. Ostatnie dwa lata to kilka-
naście godzin codziennie spędzone na pracy 
na rzecz farmaceutów. Kilkaset spotkań rocz-
nie, około 40 Prezydiów i kilkanaście posie-
dzeń ORA. Do tego niezliczona ilość mejli i te-
lefonów. Krótko mówiąc w dzień po wyborze 
zmieniło się wszystko i wraz ze wzrostem ak-
tywności naszej Izby te zmiany postępują.

Co w ciagu tych dwóch lat było dla Ciebe 
najtrudniejsze?

Najtrudniejsze było to co jest trudne dla każ-
dego w z nas – zmiana, wyjście ze strefy kom-
fortu i wejście w nieznaną do tej pory sferę 
działań. Nie ma szkoły ani szkoleń dla Preze-
sów samorządu, a ze względu na zakładane 
zmiany organizacyjne w pracy naszej Izby wie-
dza nabyta poprzez obserwację działań Izby 
w przeszłości była trudna do wykorzystania. 
Pierwsze tygodnie pracy wymagały „ogar-
nięcia” gospodarstwa” w kontekście bieżą-
cej działalności i zbudowania harmonogramu 
wdrażania koniecznych zmian. Izba apte-
karska nie jest zwyczajną firmą, większość 
aspektów jej funkcjonowania jest daleka 
od standardu jaki obserwujemy w firmach ko-
mercyjnych, mamy inne cele, inny sposób fi-
nansowania, inną strukturę decyzyjną. Róż-
nice można wymieniać długo, co powoduje, 
że w zasadzie każdy z kolejnych tematów bę-
dących przedmiotem naszych prac wymagał 
indywidualnego podejścia. Oczywiście można 

było poruszać się po utartych ścieżkach 
i oprzeć się na doświadczeniach pracowników 
biura niemniej jednak uznałem, że skoro Izba 
jest aptekarska to Prezes- farmaceuta powi-
nien mieć pełną wiedzę i kontrolę nad wszyst-
kimi aspektami jej funkcjonowania.

Jakie wyzwania postawienione dwa lata 
temu zostały juz Przez Ciebie i Radę 
zrealizowane?

Kilka tygodni temu na posiedzeniu Rady zrobi-
liśmy ‘rachunek sumienia” planując działania 
do końca kadencji i wynik tej analizy bardzo 
pozytywnie nas zaskoczył. Z założonych zadań 
na całą kadencję udało się zrealizować więk-
szość – zinformatyzowaliśmy Izbę, poszerzy-
liśmy liczbę kanałów komunikacyjnych i po-
prawiliśmy ich jakość, zwiększyliśmy transpa-
rentność, zbudowaliśmy reprezentatywny ze-
spół którego prace gwarantują uwzględnia-
nia interesów wszystkich grup farmaceutów, 
rozpoczęliśmy prowadzenie działalności go-
spodarczej i zoptymalizowaliśmy politykę fi-
nansową, zbudowaliśmy szereg kontaktów 
z lokalnymi urzędnikami i politykami, prowa-
dzimy aktywne działania na rzecz likwidacji 
działań niezgodnych z obowiązującymi prze-
pisami (reklama aptek, przekroczenia 1%, od-
wrócony łańcuch), jako jedna z pierwszych 
izb analizujemy kwestie obsady aptek i pro-
wadzimy działania na rzecz wyeliminowa-
nia przypadków braku farmaceutów w apte-
kach, współuczestniczymy w procesach legi-
slacyjnych, zwiększamy liczbę i katalog szko-
leń organizowanych przez naszą Izbę, pro-
wadzimy analizy sektora szpitalnego w celu 
zwiększenia roli farmaceutów szpitalnych, 
wspieramy farmaceutów pracujących w hur-
towniach w rozwiązywaniu skomplikowanych 

Wywiad z Prezesem OIA w Warszawie  
2 lata działalności ORA w Warszawie
MGR FARM. EMILIA GĄSIŃSKA, MGR FARM. MICHAŁ BYLINIAK
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problemów organizacyjno-prawnych. Po roku 
analiz i przygotowań zakupiliśmy nowy lokal 
na potrzeby biura Izby. Przenieśliśmy biuro 
delegatury radomskiej. Wymieniać można 
długo co nas bardzo cieszy i mobilizuje do dal-
szej pracy, ponieważ okazało się, że jeśli tylko 
chce to realizacja postawionych celów jest 
prostsza niż się wydaje na początku.

Co uznajesz za największy sukces?

Zrealizowanie każdego z wcześniej wymie-
nionych punktów jest mniejszym lub więk-
szym sukcesem. Niemniej jednak za najwięk-
sze sukcesy należy uznać sfinalizowanie 
dwóch projektów których historia sięga po-
czątków samorządu i które czekały na realiza-
cję ponad 25 lat. Są nimi: lokalnie - zakup lo-
kalu na siedzibę Izby oraz na poziomie ogól-
nopolskim doprowadzenie do wejścia w życie 
ustawy zmieniającej zasady otwierania ap-
tek. Zakup lokalu kończy rozdział funkcjono-
wania naszej Izby w wynajmowanych od PT-
Farmu pomieszczeniach i jest nowym otwar-
ciem pozwalającym na niezależne planowanie 
przyszłości naszego samorządu. Podpisanie 
umowy zakupu poprzedzone było ponad rocz-
nymi przygotowaniami i wymagało ogrom-
nego zaangażowania organizacyjnego i logi-
stycznego. Natomiast wejście w życie wspo-
mnianej nowelizacji należy traktować w kate-
goriach historycznych i przełomowych. Nigdy 
dotąd samorządowi nie udało się skutecznie 
wpłynąć na decyzje polityczne i doprowadzić 
do sukcesu na taką miarę. Ostateczny suk-
ces świadczy o tym, że trudno jest uznać po-
zostałe kwestie, takie jak ograniczenie obrotu 
pozaaptecznego, wdrożenie opieki farma-
ceutycznej czy ustawy o zawodzie w katego-
rii niemożliwych do przeprowadzenia. Prace 
w ramach procesu legislacyjnego ujawniły 
ogromny potencjał jaki drzemie w naszym 
środowisku a co szczególnie dla mnie ważne 
pokazały jak wiele jako Izba warszawska mo-
żemy wnieść.

Co obecnie stanowi Twoje największe 
wyzwanie?

Na chwilę obecną skupiamy się na logistyce. 
Od pierwszego lutego 2018 roku funkcjo-
nujemy w lokalu przy ul. Żeromskiego 77 
i od chwili przeprowadzki skupiamy się na tym, 
aby okres przejściowy jakim są pierwsze tygo-
dnie po zmianie lokalizacji minął bezproble-
mowo. Każdy, kto kiedykolwiek się przepro-
wadzał wie jak wiele formalności się z tym 
wiąże. Dla organizacji bazującej na przepły-
wie informacji kluczowe jest wyeliminowa-
nie zaburzeń komunikacyjnych. Szczęśliwie 
wygląda na to, że nam się to udało, niemniej 
jednak czy tak jest faktycznie pokażą kolejne 
miesiące. Kolejne spotkania i szkolenia planu-
jemy w większości przypadków już na Żerom-
skiego i dużym wyzwaniem jest zapewnienie, 
aby nikt w poszukiwaniu Izby nie odwiedzał 
ul. Długiej 16.

Co uznajesz za największą porażkę?

Porażki są zawsze trudnym tematem. Na całe 
szczęście kadencja trwa i w przypadku kwestii 
które nie do końca poszły po mojej myśli jest 
jeszcze czas na zmianę stanu rzeczy. Tema-
tem którego nie udało się do tej pory rozwią-
zać w satysfakcjonujący sposób jest reprezen-
tacja grupy pracowników aptek. Dotychcza-
sowe próby nie przyniosły efektów w postaci 
działania komisji pracowników aptek. Zeszło-
roczna propozycja sesji szkoleniowej dedyko-
wanej pracownikom nie spotkała się z szero-
kim odzewem. Mam jednak nadzieję, że po-
wołanie nowego przewodniczącego tej ko-
misji mgr farm. Marii Żelaznej zmieni ten stan 
rzeczy i że przy wsparciu biura Izby najwięk-
sza grupa naszych członków będzie reprezen-
towana lepiej i bardziej kompleksowo. Pracu-
jemy nad poprawą strony internetowej któ-
rej nowa odsłona jest już dostępna pod ad-
resem www.oia.waw.pl. Cały czas mamy nie-
rozwiązany problem przekroczeń 1% aptek 
w naszym województwie oraz braku obsady. 

→
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Między innymi te sprawy będą priorytetami 
drugiej połowy kadencji.

Czy konieczne było podniesienie składek 
dla Członków OIA?

Zarządzanie Izbą jest nierozerwalnie związane 
z zarządzaniem finansami. Przejmując Izbę 
i analizując jej sytuację finansową stanęliśmy 
przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich 
była uchwała składkowa której zasadnicze 
elementy zostały ustalone w roku 2003 czyli 
15 lat temu. Przez ten czas wiele się zmieniło – 
koszty funkcjonowania Izby, wysokość składki 
odprowadzanej od każdego naszego farma-
ceuty do Naczelnej Izby Aptekarskiej (od ok. 5 
zł do 8,20 w roku 2018), liczba organizowa-
nych aktywności – szkoleń, spotkań integra-
cyjnych. Należy również pamiętać o wyroku 
Sądu Najwyższego (SDI 25/12) dotyczącym 
różnicowania wysokości składek przez sa-
morządy zawodowe a dokładnie braku takiej 
możliwości i uchwale Krajowego Zjazdu Ap-
tekarzy wskazującej na konieczność ujedno-
licenia składek. Wszystkie te argumenty spo-
wodowały konieczność wprowadzenia zmian 
w poziomach składek. Po przeprowadzeniu 
wielu konsultacji i dyskusji Okręgowa Rada 
Aptekarska odstąpiła od planowanego ujed-
nolicenia poziomu składek i po przeliczeniu 
wszystkich kosztów podjęła decyzję o dwu-
etapowej realizacji wskazań orzeczenia Sądu 
Najwyższego i uchwały KZA. Uchwalona ta-
bela składkowa i przyjęty harmonogram 
zmian w poziomach składek są rozwiązaniami 
kompromisowymi uwzględniającymi inte-
res grupy naszych członków którzy nie pełnią 
funkcji kierownika. Mówiąc zupełnie otwar-
cie w świetle przytoczonych argumentów nie 
mieliśmy obiektywnych przesłanek do utrzy-
mania dotychczasowego stanu rzeczy, jedyne 
co mogliśmy to rozłożyć proces ujednolicania 
składek w czasie, a nowy poziom składek jest 
najniższym jaki mogliśmy przyjąć przy założe-
niu utrzymania aktywności Izby.

A jak Ci się współpracuej z Radą? Wielu 
działaczy uważało, że jest ona tak zróżni-
cowana, że współpraca między tymi ludźmi 
będzie co najmniej trudna...

To pytanie a raczej opinia która została za-
cytowana dotyka fundamentów funkcjono-
wania samorządu zawodowego. Samorządy 
w ogromnej większości przypadków skupiają 
członków którzy pomimo tego samego wyko-
nywanego zawodu nie stanowią homogenicz-
nej grupy. Nie inaczej jest u nas. Izby aptekar-
skie skupiają bardzo zróżnicowane grupy far-
maceutów których interesy nierzadko są prze-
ciwstawne. Mamy w samorządzie pracowni-
ków i właścicieli aptek, mamy szpitalników, 
hurtowników. Mamy kierowników i pracowni-
ków. Mamy w końcu farmaceutów zatrudnio-
nych w urzędach i na uczelniach.

Trudno jest sobie wyobrazić, aby tak złożone 
środowisko reprezentowała Rada w której 
większość będzie miała jedna grupa. Dzięki 
dużemu zróżnicowaniu naszej Rady na po-
siedzeniach wybrzmiewają różne punkty wi-
dzenia a podjęcie decyzji w ramach proce-
dury demokratycznego głosowania wymaga 
ustalenia konsensusu przez większość Rady. 
Z punktu widzenia funkcjonowania Izby taka 
sytuacja jest zaletą a nie wadą i gwarancją re-
prezentatywności. Finalnie odpowiedź na za-
dane pytanie brzmi – współpracuje mi się bar-
dzo dobrze. Nie oznacza to, że nie ma raf 
do omijania i różnic stanowisk ale właśnie taki 
kształt rady powoduje, że wzrasta jakość prac 
a podejmowanie decyzji ma charakter kole-
gialny a nie autokratyczny.

A co powiedziałbyś tym, którzy mówią, 
że nie widzą żadnej aktywności Izby poza 
ściąganiem składek i organizowaniem 
imprez....

Zapraszam ich do zapoznania się ofertą jaką 
przygotowujemy dla naszych członków i za-
chęcam do skorzystania z któregokolwiek jej 
punktów – m.in. szkoleń, sesji, spotkań 
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integracyjnych, oferty sportowej. Z niektórych 
korzystają niejako z automatu – np. z ubez-
pieczenia OC. Korzystanie z innych wymaga 
odrobiny czasu i chęci tak jest na przykład 
z dostępną dla każdego z naszych członków 
ofertą 24-godzinnej obsługi prawnej. Zachę-
cam do kontaktu z przewodniczącymi komi-
sji stałych w ramach których możliwe jest zor-
ganizowanie wszystkich tych aktywności któ-
rych jeszcze dzisiaj nie ma w naszej ofercie. 
Wiele osób zapomina o tym, że Izba poza or-
ganizowaniem różnego rodzaju aktywności 
pełni funkcje urzędowe związane z nałożo-
nymi w ustawie o Izbach aptekarskich obo-
wiązkami. Większość aktywności Izby od-
bywa się codziennie w zaciszu biura Izby i du-
żym wyzwaniem dla osób Izbą zarządzających 
i pracowników biura jest zapewnienie, aby 
setki spraw które trafiają co miesiąc do naszej 
Izby były załatwiane terminowo i w sposób sa-
tysfakcjonujący dla naszych członków.

Z życia NIA
MGR FARM. EMILIA GĄSIŃSKA

Miniony kwartał to okres intensywnej pracy 
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Oprócz stałych 
elementów jak posiedzenia Rady NRA od-
było się wiele spotkań integracyjnych, kon-
ferencji i paneli dyskusyjnych dotyczących 
problemów rynku farmaceutycznego.

W trakcie posiedzeń Rady oprócz podsumo-
wań i omówienia planów, poruszono m.in. 
kwestie związane ze współpracą międzyna-
rodową, przedstawiono prezentację „Pio-
nowa integracja hurtowni i aptek w Europie”, 
omawiano temat nowych regulacji o ochro-
nie danych osobowych, podsumowano ry-
nek farmaceutyczny w Polsce w 2017 roku 
oraz przedstawiono prognozy na 2018 rok, 
poruszono także tematy związane z pracami 
nad ustawą o zawodzie, pilotażu opieki farma-
ceutycznej czy dyżurach nocnych, omawiano 

funkcjonowanie i problemy z wdrożeniem sys-
temu ZSMOPL.

Spośród wydarzeń dotyczących środowiska 
aptekarskiego należy wspomnieć galę jubile-
uszową poświęconą 25-leciu Państwowej In-
spekcji Farmaceutycznej, gdzie p.o. Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego- minister Zbi-
gniew Niewójt przedstawił wyzwania stojące 
przed Inspekcja Farmaceutyczną w najbliż-
szych latach. Dodatkowo na uroczystości wrę-
czono odznaczenia państwowe pracownikom 
Inspekcji GIF.

W styczniu przedstawiciele NIA brali rów-
nież udział w konferencji "Farmacja szpitalna 
w praktyce", gdzie farmaceuci opowiedzieli 
o swoich pobytach na stażach w uniwersytec-
kich aptekach szpitalnych w Hiszpanii. Poru-
szano tam także tematy związane z produkcją 
leków cytostatycznych oraz żywienia pozaje-
litowego w polskich szpitalach czy leczeniem 
żywieniowym.

NIA zaangażowana jest również w kontynu-
ację Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, or-
ganizowanego przez Fundację im. Lesława 
Pagi. Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt, któ-
rego celem jest kształcenie najlepszej, otwar-
tej na zmiany kadry managerskiej, która bę-
dzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami 
medycznymi.

Na początku stycznia odbyło się również 
ważne spotkanie „Priorytety 2018 w Ochronie 
Zdrowia” na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Wśród najważniejszych spraw środowiska wy-
mieniano temat opieki farmaceutycznej. Pod-
czas panelu dyskusyjnego omawiano m.in. to, 
co czeka środowisko medyczne w 2018 roku 
w zakresie polityki lekowej, co należy zro-
bić, żeby 2018 rok był lepszy dla pacjentów, 
co się zmieni w polityce lekowej w 2018 roku, 
czy zwiększy się dostęp do nowoczesnych te-
rapii, jak kształtować politykę lekową - okiem 
lekarza, pacjenta i decydenta. Podobna tema-
tyka poruszana była również na pierwszym →
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spotkaniu przedstawicieli NRA z Ministrem 
Zdrowia Łukaszem Szumowskim. Należy pod-
kreślić, że delegacja NIA uczestniczy aktywnie 
w spotkaniach zespołu ds. ustawy o zawodzie 
farmaceuty oraz zespołu ds. pilotażu opieki 
farmaceutycznej.

Działania NIA to oprócz działań lokalnych sze-
reg spotkań zagranicznych jak np. V4 PHAR-
MAFORUM 2018 w Pradze, Międzynarodowa 
Konferencja Nauk i Praktyki Farmaceutycz-
nej w Kownie, spotkanie dotyczące profesjo-
nalizacji i liberalizacji sektora aptekarskiego 
w Belgradzie.

NIA wspiera również aktywnie akcje spo-
łeczne jak kampania „Leki to nie cukierki”.

W lutym br. Odbyło się również spotkanie 
Ekspertów o skuteczności, bezpieczeństwie 
i nazewnictwie leków generycznych. Celem 
spotkania było przedstawienie argumentów 
merytorycznych dotyczących stosowania 
leków generycznych i bopodobnych.

W trakcie dyskusji eksperci starali się roz-
wiać wątpliwości związane z, nieuzasadnio-
nymi ich zdaniem, zastrzeżeniami wobec za-
miennictwa leków. Jak podkreśliła Prezes NIA 
leki generyczne zawierają tę samą substan-
cję czynną, co produkty innowacyjne. Tera-
pia lekami generycznymi jest więc dla pa-
cjenta skuteczna i bezpieczna oraz co rów-
nie ważne nawet kilkukrotnie tańsza. Pamię-
tajmy, że dla osób starszych, szczególnie tych 
mniej zamożnych, ten czynnik jest niezwy-
kle istotny w podjęciu decyzji o rozpoczęciu, 
a następnie kontynuacji leczenia. By skutecz-
nie przeciwdziałać mitom dotyczącym za-
miennictwa leków instytucje publiczne i na-
ukowe wypracowały wspólne stanowisko w tej 
sprawie – deklarację „Stanowisko ekspertów 
w sprawie zamiennictwa leków”, która od-
nosi się do naukowo potwierdzonych i grun-
townie przeanalizowanych danych świadczą-
cych o bezpieczeństwie stosowania i efektyw-
ności klinicznej procesu zamiennictwa leków. 

Pod dokumentem podpis złożyli przedstawi-
ciele: Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Akademii 
Nauk, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu 
Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, Głów-
nego Inspektoratu farmaceutycznego, Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, Narodowego Insty-
tutu Leków, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Polskiego Związku Pracodaw-
ców Przemysłu farmaceutycznego. Stanowi-
sko to jest zgodne z wiedzą naukową oraz re-
gulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce 
oraz Unii Europejskiej.

Została również poruszona kwestia samego 
doboru słów- bo czy zamiennik lub generyk 
to odpowiednie słowa do nazwania prepa-
ratów, które powstały jako te drugie, ale na-
dal są tak skuteczne i bezpieczne jak te pierw-
sze? Wpływ nazwy na stosunek do rzeczy jest 
niezwykle ważny, dlatego sam profesor Jerzy 
Bralczyk – językoznawca pochylił się nad te-
matem. Pan Profesor stwierdził iż z pozoru od-
powiednik jest czymś zupełnie pozytywnym, jed-
nak słowo odpowiednik ma też minusy. Oodpo-
wiednik kogoś albo czegoś pokazuje, że coś jest 
tylko pod pewnym względem odpowiednie. Za-
miennik – jest wynikiem zamiany, ale nie zawsze 
zamiana jest dobra. Niestety zamiennik fraze-
ologicznie jest od razu kojarzony ze słowem tań-
szy, tak jak, zamiennik opon, zamiennik perfum, 
a to nie sprzyja tworzeniu pozytywnych kono-
tacji. Zamiana może być także niedobra, wszy-
scy przecież znamy historię stryjka, który sie-
kierkę zamienił na kijek. Generyk – też się źle ko-
jarzy np. z wenerykiem, geriatrykiem, czy de-
generykiem. Skojarzenia fonetyczne są nienaj-
lepsze… W tym przypadku równość i ważność 
są istotne i dają najlepsze skojarzenia, dlatego 
dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest równo-
ważnik. Właściwym określeniem na grupę oma-
wianych leków jest lek równoważny. – analizuje 
prof. Jerzy Bralczyk.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Far-
maceutycznego, który był organizatorem 
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konferencji zamierza wystąpić z inicjatywą 
zmian w ustawie refundacyjnej i prawie far-
maceutycznym. – Będzie ona dotyczyć za-
miany określenia „odpowiednik” na „lek rów-
noważny” – powiedział Grzegorz Rychwalski, 
wiceprezes PZPPF i dodał: Szerzenie nieuzasad-
nionych obaw wobec równoważnej skuteczności 
i bezpieczeństwa leków wchodzących na rynek 
w warunkach konkurencji rynkowej może skut-
kować rosnącym brakiem zaufania pacjentów, 
a nawet lekarzy, do w pełni wartościowych tera-
pii. I nie chodzi tylko o to, że pacjenci uni-
kając zamiennictwa zapłacą więcej, ale naj-
bardziej szkodliwym skutkiem jest całko-
wite zaprzestanie leczenia.

SPROSTOWANIE 

W związku z umieszczeniem na okładce 
ostatniego numeru Biuletynu OIA w Warsza-
wie (3/2017)  exlibrisu bez podania autora 
wyjaśniamy, że jego autorem jest dr n. farm. 
Krzysztof Kmieć.

Jednocześnie składamy serdecznie podzię-
kowania za możliwość jego użycia.

Redaktor Biuletynu OIA w Warszawie

Komisja pracowników aptek

Rozpoczynając działalność w strukturach Samorządu przekona-
łam się, że Izba Aptekarska to nie tylko formalności, PWZ-y, karty 
szkolenia i skromnej urody Biuletyn ;)

To przede wszystkim tworzący ją ludzie - ciekawi, zaangażowani, 
pełni entuzjazmu i otwarci na nowe idee.

Izba jest dla wszystkich farmaceutów, każdy ma w niej zapewnione 
miejsce. Pracownicy aptek to ok. 5700 osób, więc dla nas tego 
miejsca jest mnóstwo! To przestrzeń na nasze problemy i potrzeby, 
na uczenie się i integrację z kolegami po fachu, na realizację wła-
snych pomysłów.

Celem Komisji Pracowników Aptek jest jak najlepsze zagospodaro-
wanie tego obszaru.

Wszystkich, którzy maja zapał do działania oraz tych, którzy chcą 
korzystać z efektów naszych starań, zapraszam do współpracy 
i śledzenia poczynań Komisji.

mgr farm. Maria Żelazna
Przewodnicząca Komisji Pracowników Aptek

maria.zelazna@oia.waw.pl, pracownicy.aptek@oia.waw.pl
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Ubezpieczenie OC farmaceutów w 2018 r.

INFORMACJA Z FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ DOT. 
OC DLA CZŁONKÓW OIA W WARSZAWIE

Informujemy, że Okręgowa Izba Aptekar-
ska w Warszawie przystąpiła do programu 
ubezpieczeniowego w zakresie OC farma-
ceuty (od 2 lutego 2018 do 31 stycznia 2019 
/do godz. 23:59/).

Członkowie OIA w Warszawie nie pono-
szą żadnych dodatkowych kosztów zwią-
zanych z ubezpieczeniem. Składka ubez-
pieczeniowa jest pokrywana przez OIA 
w Warszawie w ramach opłaconych skła-
dek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obej-
muje szkody na osobie lub w mieniu, wyrzą-
dzone osobom trzecim w związku z wykony-
waniem zawodu farmaceuty, w tym:

• wydanie leku innego niż zamówiony,

• OC za produkt w zakresie leków przy-
gotowywanych, – wydanie leku ze-
psutego, sfałszowanego, pod warun-
kiem że wykrycie tego nie było moż-
liwe, – szkody wyrządzone w skutek ra-
żącego niedbalstwa, – wydanie leku 
przeterminowanego, o ile przekrocze-
nie terminu ważności nie było większe 
niż 90 dni, – wydanie leku na bazie sfał-
szowanej recepty, o ile odpowiedzial-
ność za takie działanie można przypisać 
Ubezpieczonemu.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włą-
czone koszty ochrony prawnej (Sublimit: 
50.000 zł na jedno i wszystkie wypadki), 
które dają możliwość skorzystania z:

• pokrycia kosztów pomocy praw-
nej na rzecz ochrony interesów praw-
nych osoby ubezpieczonej, związanych 
z wykonywaniem zawodu farmaceuty 
a mianowicie: koszty procesu sądowego 
przed sądem powszechnym, koszty po-
stępowania egzekucyjnego oraz koszty 
postępowania sądu polubownego,

• pokrycia wynagrodzenia adwokata 
lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa 
procesowego lub obrony,

• swobodnego wyboru adwokata 
lub radcy prawnego w zakresie obrony, 
reprezentowania lub wspierania intere-
sów osoby ubezpieczonej w postępowa-
niu przed sądem powszechnym.

(Szczegółowa treść zakresu w zapisach 
klauzuli)

Suma ubezpieczenia dla OIA w Warsza-
wie: 80 000 zł na jedno zdarzenie i 2 000 
000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również 
osoby nieposiadające wymaganych prawem 
uprawnień i kwalifikacji farmaceuty, będące 
w trakcie nabywania kwalifikacji lub upraw-
nień, wykonujące czynności i działania wcho-
dzące w zakres zawodu lub funkcji farma-
ceuty, w szczególności stażyści i praktykanci.

Zakres ubezpieczenia został wynegocjo-
wany przez jednego z największych pol-
skich brokerów ubezpieczeniowych – Men-
tor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru 
nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty 
odszkodowań. →
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Ochrony w programie udziela jeden z wiodą-
cych zakładów ubezpieczeniowych w Polsce 
– STU Ergo Hestia SA.

Lista Członków Izby, którzy zostali ob-
jęci ubezpieczeniem (regularna aktualiza-
cja przekazywana firmie ubezpieczeniowej) 
wynika z przesyłanych co miesiąc raportów 
do CRF (Centralnego Rejestru Farmaceutów )

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (link) wszystkim farmaceutom został 
wygenerowany nowy 8 cyfrowy numer prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty zaczyna-
jący się cyframi arabskimi.

W przypadku problemów z zidentyfikowa-
niem swojej osoby prosimy o kontakt z Biu-
rem Izby.

OPIEKA PRAWNA

Wszyscy Członkowie OIA w Warszawie zo-
stali objęci 24 godzinną Opieką Prawną.

24h Obsługa Prawna gwarantuje dostęp 
do prawnika i pomoc w rozwiązywaniu za-
gadnień prawnych we WSZYSTKICH sytu-
acjach, które wymagają znajomości aktual-
nych przepisów prawa – tak w sprawach za-
wodowych jak i PRYWATNYCH.

OPIEKA PRAWNA ZAPEWNIA:

• całodobową infolinię; nieograniczoną 
ilość zapytań prawnych; odpowiedzi 
na pytania prawne; opinie prawne; prze-
pisy prawa; wzory dokumentów; moduł 
prawa podatkowego; przygotowywanie 
dokumentów; przygotowywanie umów.

Szczegóły usługi 24h Opieki Prawnej dla Far-
maceutów na stronie: www.oia.waw.pl

Porównanie wybra-
nych kompetencji far-
maceutów szpitalnych 
w Europie.
MGR MONIKA ŁOPATA, MGR MAGDALENA NIEDZIELKO

Tradycyjna rola farmaceuty w produkcji i dys-
trybucji leków w wielu krajach Europy uległa 
rozwinięciu w kierunku zadań, które są skon-
centrowane na zapewnieniu odpowied-
niej jakości i bezpieczeństwa farmakotera-
pii. Nadrzędnym celem działań farmaceutów 
zatrudnionych w szpitalach jest pełny udział 
w procesie leczenia pacjentów.

Organizacje krajowe zrzeszone w Europej-
skim Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpital-
nych (EAHP – European Association of Ho-
spital Pharmacists) biorąc udział w tworze-
niu Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpi-
talnej wyznaczyły kierunek rozwoju, cele 
i standardy, które powinny być realizowane 
przez farmaceutów szpitalnych w ramach 
ich rutynowych zadań i obowiązków. Jednak 
w poszczególnych państwach zarówno obo-
wiązki, jak i sposób ich realizacji przez far-
maceutów mogą się od siebie znacząco róż-
nić. Mimo spójnej wizji rozwoju farmacji szpi-
talnej w Europie nadal pojawiają się zna-
mienne różnice w codziennej praktyce far-
maceutów, które znajdują swoje odzwiercie-
dlenie także w wynikach corocznych ankiet 
przeprowadzanych przez EAHP. Ich zadaniem 
jest m.in. ocena poziomu wdrożenia Europej-
skiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej.

 Istotnym rozdziałem Deklara-
cji odwołującym się do tradycyjnej roli far-
maceutów szpitalnych jest rozdział poświę-
cony produkcji i sporządzaniu produktów 
leczniczych. Zwrócono w nim uwagę na ko-
nieczność sporządzania leków w aptekach 
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szpitalnych i odpowiedzialność farmaceuty 
szpitalnego oraz na odpowiednie warunki ich 
przygotowywania, a tym samym na zapew-
nienie odpowiedniej jakości wytwarzanych 
produktów oraz bezpieczeństwo pacjentów. 
To podstawowe zadanie apteki szpitalnej jest 
jednak bardzo różnie realizowane w poszcze-
gólnych krajach europejskich. Z informacji 
uzyskanych od farmaceutów z innych krajów 
wynika, że sporządzanie mieszanin do ży-
wienia pozajelitowego, leków cytotoksycz-
nych i antybiotyków w dawkach dziennych 
nie zawsze odbywa się przy udziale apteki 
szpitalnej i farmaceutów szpitalnych. Ap-
teki szpitalne w Szwecji zajmują się sporzą-
dzaniem wszystkich wspomnianych powy-
żej produktów leczniczych. W Czechach leki 
cytotoksyczne i mieszaniny żywieniowe mu-
szą być przygotowywane w aptekach szpi-
talnych i jest to wymóg, który jest przestrze-
gany w codziennej praktyce. W Serbii tylko 
jedna apteka szpitalna zajmuje się wytwa-
rzaniem leków cytotoksycznych i mieszanin 
do żywienia pozajelitowego. Podobnie sytu-
acja wygląda w Chorwacji, gdzie tylko w jed-
nym szpitalu apteka sporządza mieszaniny 
do żywienia pozajelitowego, a leki cytotok-
syczne sporządzane są zaledwie w czterech 
jednostkach. W Turcji niektóre kompeten-
cje farmaceutów zostały częściowo prze-
jęte przez inny personel medyczny np. pielę-
gniarki, które są uprawnione do sporządza-
nia mieszanin do żywienia pozajelitowego, 
ale pod nadzorem farmaceutów. Głównymi 
barierami, które stoją na drodze do skutecz-
nej realizacji zadań farmaceutów w obszarze 
produkcji i sporządzania leków w niektórych 
państwach są przede wszystkim braki w kra-
jowych ustawodawstwach. W szczególności 
braki regulacji prawnych specyficznych dla 
aptek szpitalnych i odnoszących się do wy-
twarzania produktów leczniczych. Jednocze-
śnie w państwach takich jak Belgia, w któ-
rych obowiązek sporządzania leków cytotok-
sycznych przez farmaceutów jest określony 

przepisami prawa, realizacja tych obowiąz-
ków odbywa się zawsze w aptece szpital-
nej przy udziale farmaceutów szpitalnych. 
Wskazany przykład pokazuje jak istotnym 
punktem wyjścia dla rozwoju zawodu far-
maceuty w różnych krajach Europy może być 
właściwe określenie uprawnień i kompeten-
cji w aktach prawnych o zasięgu krajowym 
i europejskim.

Jednym z głównych założeń Deklaracji jest 
optymalizacja wyników leczenia pacjentów 
poprzez wspólną pracę farmaceutów szpi-
talnych z przedstawicielami innych zawo-
dów medycznych w ramach interdyscypli-
narnych zespołów terapeutycznych. Wy-
niki ankiety przeprowadzonej wśród człon-
ków EAHP w 2016 roku wskazują, że jedy-
nie 46% farmaceutów szpitalnych rutynowo 
uczestniczy w pracach multidyscyplinarnych 
komisji. W niektórych krajach europejskich 
jak Wielka Brytania i Francja, farmaceuci 
szpitalni są nieodzownymi członkami zespo-
łów opieki zdrowotnej jako eksperci w zakre-
sie stosowania leków. Dotyczy to czynnego 
uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Te-
rapeutycznego, a także ścisłej współpracy 
z pacjentami, lekarzami i przedstawicie-
lami innych zawodów medycznych w rozwią-
zywaniu problemów lekowych w codzien-
nej praktyce. Przykładem tego typu współ-
pracy jest prowadzenie rekoncyliacji leko-
wej. Farmaceuta pracujący na oddziale jest 
odpowiedzialny za zweryfikowanie i uzupeł-
nienie informacji o lekach przyjmowanych 
przez pacjenta, wyjaśnienie niejasności i sko-
rygowanie ewentualnych błędów w karcie le-
ków oraz udokumentowanie celowo wpro-
wadzonych zmian. Kluczowa jest interpre-
tacja listy przepisanych leków w odniesieniu 
do wszystkich istotnych parametrów klinicz-
nych, przyczyny przyjęcia do szpitala, dia-
gnozy pacjenta i planu leczenia. Konieczna 
jest sprawna komunikacja farmaceuty z le-
karzem i swobodny dostęp do dokumentacji 
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pacjenta. (Prawie 60% respondentów an-
kiety EAHP potwierdza, że farmaceuci mają 
dostęp do dokumentacji medycznej pa-
cjenta, a także możliwość dokumentowa-
nia w niej swoich interwencji). W niektórych 
krajach europejskich apteka szpitalna pełni 
również role apteki otwartej (np. Wielka Bry-
tania) zaopatrując pacjentów w leki zlecone 
przy wypisie ze szpitala. Wówczas do zadań 
farmaceuty należy sprawdzenie listy prze-
pisanych leków, porównanie jej z kartą zle-
ceń stosowaną na oddziale, skonsultowanie 
z lekarzem ewentualnych niejasności i uzu-
pełnienie o informacje, które mogą być po-
mocne dla pacjenta, lekarza rodzinnego 
i farmaceuty. Dzięki możliwości rozmowy 
z pacjentem przy wypisie ze szpitala farma-
ceuta ma szansę przekazania pacjentowi in-
formacji o nowo przepisanych lekach i wpro-
wadzonych w czasie pobytu w szpitalu zmia-
nach w farmakoterapii. Poza tym upewnia 
się, że pacjent ma dostęp do przepisanych 
leków.

Jednym z kierunków rozwoju farmacji szpi-
talnej wskazanym w Deklaracji jest dążenie 
by farmaceuta szpitalny dokonywał prze-
glądu i weryfikacji wszystkich zleceń lekar-
skich tak szybko, jak to możliwe. Respon-
denci wspomnianej wcześniej ankiety EAHP 
wskazali, że cel ten jest osiągany w około 
50% przypadków. Analiza recept, w zależ-
ności od możliwości farmaceutów w róż-
nych krajach, odbywa się na wielu pozio-
mach - od prostej kontroli dokumentacji 
alergii, poprawności dawkowania i podsta-
wowych interakcji, do złożonej analizy sto-
sowanych leków obejmującej uwzględnie-
nie profilu pacjenta, współistniejących cho-
rób, danych laboratoryjnych, dostosowywa-
nie dawek, propozycje zmian w terapii, moni-
torowania efektów terapeutycznych i działań 
niepożądanych.

Przy ustalaniu odpowiednich kompeten-
cji farmaceutów szpitalnych nie można 

pominąć konieczności ich udziału w bada-
niach klinicznych oraz w badaniach związa-
nych z praktyką farmacji szpitalnej. Jeden 
z rozdziałów Deklaracji został w całości po-
święcony edukacji i badaniom, w które far-
maceuci powinni zostać zaangażowani.

Zgodnie z założeniami Deklaracji farma-
ceuci szpitalni powinni aktywnie uczestni-
czyć w badaniach klinicznych. Analogicz-
nie do pozostałych założeń, także i w tym 
wypadku ta aktywność jest realizowana 
na wiele różnych sposobów i nie zawsze od-
bywa się przy pełnym udziale farmaceuty. 
Z tego też powodu niektóre państwa np. Gre-
cja podejmują próby wprowadzenia odpo-
wiednich zapisów do obowiązującego prawa. 
W Bułgarii wprowadzenie właściwych regu-
lacji prawnych spowodowało zaangażowanie 
farmaceutów szpitalnych w wydawanie ba-
danych produktów leczniczych. Mimo tego 
w niektórych krajach kwestia udziału farma-
ceuty w badaniach klinicznych pozostaje nie-
uregulowana i marginalizowana.

Oprócz udziału w badaniach klinicznych far-
maceuci powinni także podejmować dzia-
łania mające na celu przeprowadzenie ba-
dań i publikację wyników w obszarach ści-
śle związanych z praktyką farmacji szpital-
nej. EAHP jest stowarzyszeniem, którego 
edukacyjną misją jest m.in. sukcesywne roz-
wijanie kompetencji farmaceutów szpital-
nych. W celu promowania wszystkich dzia-
łań, które sprzyjają poszerzeniu wiedzy i 
umiejętności farmaceutów, EAHP angażuje 
się w aktywności, które mają zachęcić far-
maceutów do prowadzenia badań i publiko-
wania ich wyników. Jednym z przykładów ta-
kiej aktywności są Inicjatywy Dobrych Prak-
tyk (Good Practice Initiatives), w ramach któ-
rych farmaceuci z Europy mogą podzielić się 
swoimi pomysłami i inicjatywami, które pod-
jęli w codziennej praktyce i które przyczyniły 
się do poprawy jakości usług farmaceutycz-
nych. Najbardziej interesujące propozycje 
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są nagradzane m.in. możliwością darmo-
wego uczestnictwa w corocznym Kongresie 
organizowanym przez EAHP (www.eahp.eu).

Pomimo wielu trudności, z którymi spoty-
kają się farmaceuci w całej Europie, efekty 
ich pracy są coraz bardziej zauważalne po-
przez poprawę jakości opieki nad pacjentem. 
W obliczu dużej różnorodności w systemach 
opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach 
europejskich rozwój farmacji szpitalnej i kli-
nicznej jest niejednorodny. Sytuacja ta stwa-
rza szansę na wielopłaszczyznową wymianę 
doświadczeń pomiędzy farmaceutami. Jed-
nocześnie też pozwala na inspirowanie się 
działaniami farmaceutów, którzy w wybra-
nych zagadnieniach podejmują pionier-
skie inicjatywy. Także niektóre obszary far-
macji szpitalnej w Polsce mogą z powodze-
niem stać się wzorem do naśladowania dla 
farmaceutów z całej Europy. Równocześnie 
przed polskimi farmaceutami jest wciąż jesz-
cze wiele wyzwań i zadań, które wymagają 
znacznego nakładu pracy, nieustannego do-
skonalenia i otwartości na zmiany.

Innowacje w aptece szpi-
talnej w Ostrołęce cz. I
MGR MIKOŁAJ ZERHAU

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostro-
łęce mimo chronicznego braku fundu-
szy może zaliczyć miniony rok do niezwy-
kle udanych pod względem wprowadze-
nia nowoczesnych rozwiązań w aptece szpi-
talnej. Wśród zakupionych sprzętów znala-
zła się automatyczna szafa lekowa, 3 szafy 
RFID i izolator do sporządzania leków cyto-
statycznych. Są to rozwiązania niezwykle 
pionierskie i nowatorskie. Ich wprowadzenie 
i zakup związany był z niezwykłym zaanga-
żowaniem i pasją ludzi, którzy byli odpowie-
dzialni za te projekty.

AUTOMATYCZNE SZAFY LEKOWE

Automatyczne szafy lekowe są to urządze-
nia, które zastępują tradycyjne szafy na leki 
na oddziałach szpitalnych. System informa-
tyczny szpitala został zintegrowany z syste-
mem szaf .Takie rozwiązanie pozwala kon-
trolować faktyczne stany leków magazyno-
wanych na wszystkich oddziałach szpital-
nych. Apteka szpitalna sprawdza i analizuje 
zużycie leków na poszczególnych oddzia-
łach, a na podstawie zebranych danych do-
pasowuje ilość leków w szafie lekowej. Dzięki 
weryfikacji faktycznego zużycia leków na od-
działach z ilością leków w apteczkach od-
działowych, możemy ocenić zasadność za-
mówień składanych przez oddziały. Ap-
teka odpowiednio zarządza magazynem, nie 
przechowuje nadmiernej ilości leków. Dodat-
kowo apteka zyskuje kontrolę nad datami 
ważności leków przechowywanych na od-
działach. Pozwala to na kontrolowaną rota-
cję leków, z krótkim terminem ważność mię-
dzy oddziałami.

Jednak szafy lekowe to nie tylko oszczędności 
i kontrola. Dodatkowo zmniejszają zagroże-
nie pacjenta, wynikające z podania niewła-
ściwego leku lub niewłaściwej dawki. W elek-
tronicznym systemie lekarz zleca pacjentom 
leki. Pielęgniarka po zalogowaniu do sys-
temu, wybiera z listy pacjentów, osobę której 
chce podać lek. Sprawdza podstawowe dane 
pacjenta tj. data przyjęcia, numer identyfika-
cyjny. Na monitorze pojawiają się wszystkie 
leki zlecone pacjentowi, z uwzględnieniem 
godzin podania. Pielęgniarka zgodnie ze zle-
ceniem lekarskim, wybiera leki, szuflada za-
wierająca wybrany lek otwiera się automa-
tycznie. Po wyjęciu leku, pielęgniarka za-
myka szufladę.Oprogramowanie rejestruje 
wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce 
w systemie. W historii zleceń możemy spraw-
dzić, kiedy i jaki lek został wydany. Pozwala 
to na kontrolę, w szczególności leków zleca-
nych doraźnie. System automatycznych szaf →
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alarmuje również pielęgniarki w sytuacji, 
w której może dojść do zdublowania dawki 
leku. Jeśli wybrany pacjent otrzymał już ten 
sam lek kilka chwil wcześniej, to system po-
informuje o tym pielęgniarkę. W przypadku, 
gdy wybrany lek nie znajduje się w szafie od-
działowej, pielęgniarka uzyskuje informa-
cję, na którym oddziale przechowywany jest 
lek i może odebrać go z szafy na tym od-
dziale. Takie rozwiązanie, pozwala na rota-
cję lekami, które są stosowane bardzo rzadko 
oraz w po godzinach pracy Apteki i w dni 
wolne.

Podsumowując, zalet szaf dystrybucyjnych 
jest wiele. Argumenty, które przekonały Za-
rząd Szpitala do zakupu szaf to: obniżenie 
kosztów działalności leczniczej, poprawa 
bezpieczeństwa pacjentów i standardów 
opieki oraz łatwiejsze wytwarzanie elektro-
nicznej dokumentacji medycznej. Obecnie 
system wdrażany jest kolejno na oddzia-
łach szpitalnych. Oszczędności już możemy 
zaobserwować, a to znaczy, że zmiana była 
potrzebna.

SZAFY RFID
Na Aptekę Szpitalną od 2018 roku również 
zostało zlecone wydawanie jednorazowych, 
jałowych wyrobów medycznych. Ze względu, 
iż tematyka jest bardzo rozbudowana, za-
stosowaliśmy rozwiązanie w skali kraju rów-
nież innowacyjne. Szpital zakupił 3 szafy 
RFID, co to znaczy? Gdy przychodzą wyroby 
medyczne do Apteki, po sprawdzeniu ich 
pod względem merytorycznym i ilościowym 
są drukowane na specjalnej drukarce na-
klejki. Dzięki tym naklejkom cokolwiek zo-
stanie wyjęte z szafy RFID, szafa sama za-
czytuje informacje co zostało wyjęte i w ja-
kiej ilości oraz automatycznie tworzy doku-
ment rozchodu. Dzięki takiem rozwiązaniu, 
ilość w szafie wyrobów medyczncy zawsze 
jest zgodna ze stanem faktycznym.

Równolegle do systemu szaf dystrybucyj-
nych, Apteka szpitalna szykowała się do uru-
chomienia centralnej pracowni leków cyto-
toksycznych (CPLC). Również i ten projekt zo-
stał całkowicie scedowany na Aptekę.

Po przeanalizowaniu naszych potrzeb: ilo-
ściowych, jakościowych i osobowych. Do-
szliśmy do wniosku, że najlepszym rozwią-
zaniem w naszym Szpitalu będzie zakup Izo-
latora. Jednak jego opis znajdziecie Państwo 
w kolejnym numerze biuletynu.

foto: Mikołaj Zerhau

foto: Mikołaj Zerhau

foto: Mikołaj Zerhau na zdjęciu: mgr Iwona Szkudlarek-Pakuła
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MGR EDYTA BANACZKOWSKA-DUDA,
MGR AGNIESZKA CHODKOWSKA

Zakład Farmacji Stosowanej, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
e-mail: agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl, 
ebanaczkowska@wum.edu.pl

Okiem praktyka 
Receptura

MAŚCI Z MOCZNIKIEM

Mocznik (Ureum, Urea, Urée, Karbamid, dia-
mid kwasu węglowego) CH4N2O powstaje 
jako końcowy produkt przemiany białek i in-
nych związków azotowych w organizmie czło-
wieka i zwierząt, które w wyniku procesów me-
tabolicznych wydalają większość azotu w po-
staci mocznika (ssaki, dorosłe płazy, ryby 
chrzęstnoszkieletowe, niektóre skąposzczety). 
Wydalany jest przez organizm ludzki z potem 
i moczem. Obecnie jest otrzymywany przemy-
słowo w bezpośredniej reakcji dwutlenku wę-
gla z amoniakiem :

CO2 + 2NH3 → CO(NH2)2 + H2O

Stosowany jest do produkcji leków, kosmety-
ków, w produkcji tworzyw sztucznych, w rol-
nictwie jako nawóz mineralny, dodatek do 
pasz, środek konserwujący; jest jednym ze 
składników żeli poliakrylamidowych do roz-
działu kwasów nukleinowych.

W Farmakopei Polskiej X monografia mocznika 
znajduje się w tomie II, na stronie 3936. Jest on 
(wg FPX) bardzo łatwo rozpuszczalny w wo-
dzie, (tabela rozpuszczalności FPX, tom I, str. 
92) czyli do rozpuszczenia 1 grama mocznika 

potrzeba mniej niż 1 ml wody. Przypomnijmy, 
że tabela podaje przybliżoną objętość milili-
trów rozpuszczalnika potrzebną do rozpusz-
czenia 1 grama substancji. Mocznik jest roz-
puszczalny w etanolu 96%, czyli 1 gram mocz-
nika rozpuszcza się od 10ml do 30ml etanolu 
96%. 

Temperatura topnienia mocznika wynosi 132-
135°C. Należy pamiętać, że mocznik przed 
osiągnięciem wrzenia ulega rozkładowi.

FP X podaje dawkę zwykle stosowaną 
10%-30%.

Lekarze przepisują maści z mocznikiem wy-
korzystując jego właściwości w zależności od 
stężenia:

• 5%-10% - działanie keratoplastyczne, 
zwilża i zmiękcza naskórek;

• 10%-30% - działanie przeciwbakteryjne, 

• zmiękcza i zwiększa przepuszczalność 
skóry, ułatwiając wniknięcie substancji 
czynnych;

• 30% i wyższe – działanie keratoli-
tyczne, złuszcza skórę, do skóry suchej, 
zrogowaciałej;

• 40%-50%  - działanie silnie  keratoli-
tyczne , silnie złuszcza, do zrogowaceń 
skóry, rybia łuska, łuszczyca.  

W recepturze aptecznej wykonuje się ma-
ści z mocznikiem najczęściej w stężeniach 5% 
- 30%.

W większości są to maści typu emulsje. Spo-
rządzając maści, przed połączeniem mocznika 
z podłożem należy go rozpuścić w wodzie. Je-
śli lekarz nie przepisał dokładnej ilości wody 
lub przepisał q.s. (quantum satis - w wystar-
czającej ilości, ile trzeba) należy użyć wody w 
stosunku przynajmniej 1:1. Możemy też rozpu-
ścić mocznik w wodzie w stosunku 1:1,5 uwa-
żając aby otrzymać odpowiednią konsysten-
cję maści.
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Kiedy  przepisana jest wazelina– podłoże lipo-
filowe, hydrofobowe o właściwościach oklu-
zyjnych i  o bardzo niskiej zdolności wiązania 
wody, z którym nie możemy połączyć roztworu 
mocznika i tym samym uzyskać jego lepszego 
działania, należy wówczas skonsultować się z 
lekarzem w celu ewentualnej zmiany podłoża.

W przypadku bardzo dużego stężenia mocz-
nika (np.50%) nie ma możliwości wprowadze-
nia go do maści w postaci roztworu. W celu 
uzyskania lepszego działania i uniknięcia za 
dużych kryształów substancji leczniczej na-
leży zmikronizować mocznik. Jednym ze spo-
sobów jest staranne roztarcie substancji w 
moździerzu na subtelny proszek. 

Inną bardziej pracochłonną metodą jest roz-
puszczenie w wodzie krystalicznego proszku 
w stosunku 1:1 w parowniczce, pozostawienie 
do odparowania na kilka godzin w zaciemnio-
nym miejscu. Pozostały po odparowaniu wody 
mocznik należy rozetrzeć na drobny proszek. 

PRZYKŁADY:

Rp.

Urea 5,0 

3% Sol. Ac. borici      

Eucerini    

Vaselini aa ad 100,0 

M.f.ung. 

WYKONANIE:

• zmieszać wazelinę z euceryną

• mocznik rozpuścić w roztworze kwasu 
bornego

• roztwór porcjami wprowadzić 
do podłoża

Rp.

Acidi salicilici  20,0 

Urea   10,0 

Vaselini albi 

Lanolini  aa ad 100,0 

M.f. ung.

WYKONANIE:

• sproszkowany kwas salicylowy zmieszać 
z wazeliną (dodawać podłoże porcjami, 
długo ucierać)

• rozpuścić mocznik w 10,0g wody

• do  podłoża dodać roztwór mocznika

Rp.

Hydrocortisoni 1,0

Acidi lactici 4,0

Urea    20,0 

Eucerini  ad 100,0  

M.f.ung. 

WYKONANIE:

• hydrokortyzon wymieszać  z dodawaną 
porcjami euceryną

• mocznik rozpuścić w 20,0g wody

• roztwór porcjami wprowadzić do 
podłoża

• dodać kwas mlekowy, wymieszać

Rp.

Ureae  50,0

Vaselini albi ad 100,0

M.f. ung.

WYKONANIE:

• mocznik zmikronizować 

• wazelinę dodawać małymi porcjami  
i dokładnie wymieszać
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Okiem praktyka 
opieka nad kobietą 
karmiącą

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LEKÓW 
W CZASIE LAKTACJI

Przyjmowanie leków przez kobietę w okre-
sie laktacji jest często kwestią trudną i kło-
potliwą. Jednym z argumentów, przemawia-
jących za niebezpieczeństwem stosowania le-
ków w tym okresie jest fakt przenikania sub-
stancji leczniczych do pokarmu.

Większość substancji leczniczych w mniejszym 
lub w większym stopniu przenika do mleka 
mamy. Niemniej jednak stopień ich przeni-
kania do pokarmu kobiecego zależy od wielu 
czynników takich jak: stężenie substancji lecz-
niczej we krwi mamy, jej biodostępność, lipo-
filność, stopień zjonizowania, zdolność wiąza-
nia się z białkami osocza czy masa cząstecz-
kowa. I tak do mleka mamy słabiej (w mniej-
szym stopniu) przenikają związki, które w du-
żym stopniu wiążą się z białkami osocza, mają 
dużą masę cząsteczkową, są zjonizowane, 
rozpuszczalne w wodzie oraz osiągają niskie 
stężenie we krwi mamy. I właśnie takie sub-
stancje lecznicze (o takich parametrach) po-
winny być wybierane w przypadku farmakote-
rapii dla kobiet w okresie laktacji.

Ale sam fakt przenikania związków do po-
karmu kobiecego jednoznacznie nie określa, 
czy lek jest bezpieczny (czy nie) dla dziecka 
karmionego piersią. Bo aby w pełni określić 
bezpieczeństwo stosowania leku przez mamę 
karmiącą, należy przeanalizować:

• wpływ substancji leczniczej na zdrowie 
mamy

• wpływ substancji leczniczej na proces 
laktacji

• przenikanie substancji leczniczej 
do mleka mamy

• wpływ substancji leczniczej na zdrowie 
dziecka karmionego piersią

Dopiero analiza tych wszystkich składowych 
pozwala na określenie czy dana substancja 
lecznicza może być bezpiecznie stosowana 
w trakcie laktacji i jakie należy zachować 
środki ostrożności w przypadku jej podawania.

Niestety dokładna analiza tych wszystkich 
aspektów jest bardzo trudna, kłopotliwa, pra-
cochłonna i czasochłonna. Dlatego też opra-
cowano różne zestawienia leków, które wska-
zują na ich bezpieczeństwo stosowania w cza-
sie laktacji. Jedną z najbardziej popularnych 
jest Klasyfikacja Prof. Hale’a tzw. Kategorie 
Ryzyka Laktacyjnego (tabela). Wg tej klasyfi-
kacji substancje lecznicze zostały podzielone 
na 5 kategorii:

• Kategoria L1 – leki najbezpieczniejsze 
w czasie laktacji, zgodne z karmieniem 
piersią

• Kategoria L2 – leki bezpieczne w czasie 
laktacji, prawdopodobnie zgodne z kar-
mieniem piersią

• Kategoria L3 – leki prawdopodobnie 
bezpieczne w czasie laktacji, prawdopo-
dobnie zgodne z karmieniem piersią

• Kategoria L4 – leki potencjalnie niebez-
pieczne w czasie laktacji

DR MAGDALENA STOLARCZYK
WWW.FARMACEUTA-RADZI.PL 

→
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• Kategoria L5 – leki niebezpieczne, prze-
ciwwskazane w czasie laktacji

W naszym społeczeństwie panuje przeko-
nanie, że „mama karmiąca nie może stoso-
wać żadnych leków, a jeżeli musi powinna od-
stawić dziecko od piersi”. Okazuje się jed-
nak, że jest to stwierdzenie błędne bo-
wiem tylko niewielka ilość substancji lecz-
niczych jest bezwzględnie przeciwwskazana 
w okresie laktacji, a większość leków może 

być bezpiecznie stosowana w czasie kar-
mienia piersią – oczywiście wtedy, kiedy jest 
to konieczne, po uprzedniej konsultacji z le-
karzem, farmaceutą lub doradcą laktacyjnym, 
we właściwych, rekomendowanych dawkach 
oraz przy zachowaniu odpowiednich środków 
ostrożności.

Źródło: Medications and Mothers' Milk, T.W. Hale, H.E. 
Rowe, Springer Co. 2016

KATEGORIE RYZYKA LAKTACYJNEGO PROF. HALE’A – przykłady substancji leczniczych

Kategoria L1
leki 

najbezpieczniejsze
zgodne z karmieniem 

piersią

Albuterol, Amoksycylina, Amoksycylina+kw.klawulan., 
Ampicilina, Biotyna, Budezonid, Cefadroksyl, Cefaklor, Ce-
fazolina, Ceftriakson, Cimetydyna, Daptomycyna, Dompe-
ridon, Famotydyna, Ibuprofen, Insulina, Klarytromycyna, 
Kw. Foliowy, Kw. Pantotenowy, Lewotyroksyna, Loratadyna, 
Metformina, Mupirocyna, Naltrekson, Nystatyna, Pan-
toprazol, Paracetamol, Triprolidyna, Wankomycyna, Wit. 
B12, Wit. B1, Wit. C, Wit. D

Kategoria L2 leki bezpieczne
prawdopodobnie 

zgodne z karmieniem 
piersią

Acetazolamid, Acyklowir, Albendazol, Allopurinol, Ami-
tryptylina, Azytromycyna, Beklometazon, Bisakodyl, Cap-
topril, Cefotaksym, Cefuroksym, Cetyryzyna, Citalopram, 
Dekslanzoprazol, Desloratadyna, Diklofenak, Enoksapa-
ryna, Feksofenadyna, Flukonazol, Flurbiprofen, Heparyna, 
Hydrochlorotiazyd, Hydrokortyzon (zew.), Hydroksyzyna, 
Karbamazepina, Ketokonazol, Ketoprofen, Klindamycyna, 
Kw. acetylosalicylowy, Lewocetyryzyna, Loperamid, Me-
timazol, Metronidazol, Metyldopa, Nitrazepam , Nitrofu-
rantoina , Olanzapina, Omeprazol, Prednizon, Prednizolon, 
Propranolol, Propylotiouracyl, Sertralina

Kategoria L3
leki 

prawdopodobnie 
bezpieczne

prawdopodobnie 
zgodne z karmieniem 

piersią

Acetylocysteina, Aripiprazol, Betametazon, Bisopro-
lol, Chloropromazyna, Ciprofloksacyna, Dekstrometor-
fan, Doksycyklina, Estazolam, Fludrokortyzon, Furosemid, 
Gancyklowir, Hydrokoryzon (doust.), Ketotifen, Klopido-
grel, Ksylometazolina, Lorazepam, Lowastatyna, Mesala-
mina, Mometazon, Montelukast, Morfina, Nabumeton, Na-
proksen, Octan uliprystalu, Oksykodon, Oksymetazolina, 
Pseudoefedryna, Simetikon, Simwastatyna, Sulfasalazyna, 
Sumatriptan, Tetracyklina, Tiabendazol, Tramadol, Walsar-
tan, Zolmitriptan, Zolpidem

Kategoria L4
leki potencjalnie 

niebezpieczne

Bleomycyna, Chloramfenikol, Felbamat, Fenobarbital, Flu-
naryzyna, Flunitrazepam, Fluorouracil, Flutamid, Glime-
piryd, Klemastyna, Kodeina, Kw. Walproinowy, Megestrol, 
Metamizol, Ribawiryna, Ropinirol, Sotalol, Telmisartan, Ti-
klopidyna, Zonisamid

Kategoria L5 leki niebezpieczne przeciwwskazane 

Abakawir, Acytrytyna, Amiodaron, Anastrazol, Bromo-
kryptyna, Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Danazol, Docetak-
sel, Doksepina, Doksorubicyna, Efawirenz, Eksemestan, 
Epirubicina, Fingolimod, Heroina, Isotretynoina, Kapecy-
tabina, Karboplatyna, Leflunomid, Letrozol, Metamfeta-
mina, Mitomycyna, Paklitaksel, Ritonawir, Sakwinawir, Ta-
moxifen, Temozolomid, Winblastyna, Winkrystyna, Wino-
relbina, Zidowudyna

36

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie - Biuletyn Informacyjny 55/2018



Okiem praktyka 
farmakologia

DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE NLPZ – PROBLEM 
(WCIĄŻ) AKTUALNY: PRZEWÓD POKARMOWY 
I LECZENIE OSŁONOWE

O działaniach niepożądanych ze strony prze-
wodu pokarmowego uwarunkowanych stoso-
waniem NLPZ napisano i powiedziano już bar-
dzo wiele, jednak aspekt ten nadal wymaga 
uzupełnienia, zwłaszcza w kontekście aktu-
alnej praktyki farmaceutów. Niewątpliwie 
na taki stan rzeczy wpływa rosnąca sprzedaż 
preparatów tej klasy, znaczny odsetek pacjen-
tów stosujących samoleczenie z wykorzysta-
niem NLPZ, coraz bardziej agresywna reklama 
leku oraz ich szeroka dostępność w obrocie 
pozaaptecznym. Nie bez znaczenia jest także 
coraz powszechniejszy switch nowych cząste-
czek, które jeszcze niedawno widniały wyłącz-
nie na lekarskich receptach.

Trochę farmakologii

Problem uszkodzenia przewodu pokarmo-
wego związany ze stosowaniem NLPZ należy 
rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Jesz-
cze niedawno sądzono, że główny mecha-
nizm gastrotoksyczności uwarunkowany jest 
wyłącznie działaniem miejscowym związa-
nym z kontaktem cząsteczki leku z błoną ślu-
zową żołądka. Obecnie jednak dominuje po-
gląd, że działanie to pełni rolę drugorzędną, 
zaś pierwszoplanowe znaczenie posiada 
wpływ NLPZ na aktywność cykloksygenazy. 
Zahamowanie enzymu powoduje bowiem 
zmniejszenie wytwarzania prostaglan-
dyn w przewodzie pokarmowym, co z kolei 
skutkując zwiększoną wrażliwością błony 
śluzowej górnego odcinka przewodu po-
karmowego na drażniące działanie kwasu 
solnego, pepsyny i soli żółciowych. Na-
leży bowiem pamiętać, że prostaglandyny nie 

tylko związane są z aktywnością ogólnoustro-
jową, ale także działają lokalnie. W przewo-
dzie pokarmowym regulują lokalny przepływ 
krwi, zwiększają wydzielanie śluzu, wytwa-
rzają warstwę ochronną w obrębie błony ślu-
zowej oraz stymulują produkcję jonów wodo-
rowęglanowych odpowiadających za neutra-
lizację soku żołądkowego.

Rozpatrując powyższy mechanizm, można 
dojść do jednego istotnego wniosku. Skoro 
działanie systemowe NLPZ przewyższa dzia-
łanie miejscowe, informacja o konieczno-
ści zażycia danego NLPZ w trakcie lub po po-
siłku, jaką z pewnością nieraz przekazaliśmy 
pacjentowi może okazać się niewystarczająca 
i może nie ograniczyć do całkowitego mini-
mum ryzyka działań niepożądanych ze strony 
przewodu pokarmowego. Zwłaszcza, jeśli 
mamy do czynienia z lekiem o dużym poten-
cjale gastrotoksycznym (rycina 2.). W takim 
wypadku trzeba sięgnąć pod dodatkowe me-
tody prewencji.

Co mówią rekomendacje?

Obecnie rekomendacje gastroenterolo-
gów zgodnie twierdzą, iż najwłaściwszą me-
todą ochrony przed działaniami niepożąda-
nymi NLPZ jest dodatkowe stosowanie leków 
osłonowych. Nie wszystkie jednak będą od-
znaczały się podobną skutecznością. Aktual-
nie, większość badań zdecydowanie przema-
wia na korzyść inhibitorów pompy protono-
wej (IPP). Efektywność poszczególnych czą-
steczek należących do tej klasy nie różni się 
od siebie znacząco. Rozbieżności dotyczą jed-
nak aspektu bezpieczeństwa, zaś ten ściśle 
jest powiązany z metabolizmem poszczegól-
nych substancji czynnych należących do tej 
grupy.

Prekursor wszystkich IPP – omeprazol meta-
bolizowany jest przy udziale podjednostki cy-
tochromu CYP2C19, natomiast pantoprazol – 
nie. Pomimo, że zależność ta nadal jest sze-
roko dyskutowana w środowisko naukowym, 

DR MICHAŁ PSTRĄGOWSKI

→
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rekomendacja pantoprazolu pacjentowi 
przyjmującego niektóre leki przeciwzakrze-
powe np. klopidorel nie będzie wiązała się 
z ich potencjalnym zmniejszeniem skutecz-
ności terapeutycznej. Ponadto należy zwró-
cić uwagę, że sam klopidogrel także może 
przyczynić się do uszkodzenia górnego od-
cinka przewodu pokarmowego. Cząsteczka 
ta nie wykazuje co prawda potencjału ulce-
rogennego, jednak może opóźniać gojenie 
się ubytków w błonie śluzowej żołądka. Stąd 
też dobór właściwego leczenia osłonowego 
u pacjentów stosujących leki przeciwza-
krzepowe jest szczególnie istotny.

Analizując szeroką gamę środków dedykowa-
nych osłonie przewodu pokarmowego z pew-
nością nasuwa się pytania, co z innymi, rów-
nie popularnymi grupami leków. Mowa tu-
taj przede wszystkim o antagonistach recep-
tora H2, głównie ranitydynie oraz o środ-
kach alkalizujących (dostępnych również jako 
wyroby medyczne), które poprzez działa-
nie miejscowe zobojętniają kwas solny w żo-
łądku. Otóż, przytoczone rekomendacje nie 
wskazują, aby stanowiły one alternatywę dla 
IPP, głównie ze względu znacznie krótszy czas 
działania i niższą efektywność. Te mniej ko-
rzystne parametry mogą z kolei wiązać się 
z potencjalnym problemem maskowania ob-
jawów przewlekłych chorób przewodu po-
karmowego np. choroby wrzodowej czy cho-
roby refluksowej. Co więcej, preparaty zobo-
jętniające sok żołądkowy mogą wiązać się 
z ryzykiem wystąpienia interakcji z innymi le-
kami m. in. tetracyklinami i fluorochinolo-
nami. Aspekt ten powinien być szczególnie 
mocno rozpatrzony w sytuacji jednoczesnej 
realizacji recepty na antybiotyk.

Inne czynniki ryzyka

Należy pamiętać, że ryzyko powikłań ze strony 
przewodu pokarmowego zwiększa się w obec-
ności także innych czynników ryzyka. Należą 
do nich: podeszły wiek, stałe lub czasowe 

unieruchomienie, niewydolność serca, pale-
nie papierosów, alkoholizm, a także choroba 
wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywia-
dzie. Nie bez znaczenia są także inne terapie 
mogące generować działania niepożądane 
tej klasy. Wykazano, że ryzyko to wzrasta 
nie tylko u pacjentów stosujących NLPZ 
i wspomniane leki przeciwzakrzepowe, 
ale również u chorych przyjmujących se-
lektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny (SSRI), bifosfoniany (stoso-
wane w leczeniu osteoporozy), glikokorty-
kosteroidy doustne, niektóre leki hipoten-
syjne (np. spironolakton) czy leki wykrztu-
śne i mukolityczne (ze względu na draż-
niące działanie względem błony śluzowej 
przewodu pokarmowego).

Negatywną rolę odgrywa także zakażenie He-
licobacter pylori. W tym przypadku ryzyko wy-
stąpienia zmian w obrębie przewodu po-
karmowego wzrasta 2-krotnie w porówna-
niu z populacją osób niezakażonych. Wyka-
zano również, że skuteczna eradykcja drob-
noustroju o ponad połowę zmniejsza ryzyko 
powstania owrzodzeń trawiennych u pacjen-
tów stosujących NLPZ. Dlatego też w cyto-
wanych rekomendacjach pojawiła się in-
formacja, aby u pacjentów z chorobą wrzo-
dową w wywiadzie przed rozpoczęciem le-
czenia NLPZ dokonano badań diagnostycz-
nych w kierunku zakażenia Helicobacter py-
lori. W razie potwierdzenia infekcji należy 
zastosować postępowanie eradykacyjne 
przy użyciu wybranych grup antybiotyków.

Kwas acetylosalicylowy

Mimo, że obecnie wskazania terapeutyczne 
do stosowania kwasu acetylosalicylowego 
(ASA) przesunęły się (nieco) z leczenia bólu 
i gorączki w kierunku terapii przeciwpłytko-
wej (lub tzw. kardioprotekcyjnej), to jednak 
nie należy zapominać, że cząsteczka ta nadal 
będzie wykazywała działanie systemowe po-
dobne do innych NLPZ. Chociaż zmniejszenie 
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dawki leku (u pacjentów kardiologicznych 
rekomenduje się ASA w dawce 75-325 mg) 
lub/i zastosowanie odpowiedniej postaci 
farmaceutycznej, która uwalnia substancję 
czynną dopiero w jelicie cienkim, niewątpliwie 
przyczyniły się do zmniejszenia ryzyka działań 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmo-
wego, to jednak wytyczne wskazują, aby także 
i w tym przypadku zachować środki ostrożno-
ści i metody prewencji. Obejmują one niełą-
czenie ASA z innymi NLPZ (wskazane jest, je-
śli to możliwe, zastosowanie innego leczenia 
przeciwbólowego np. z zastosowaniem pa-
racetamolu lub/i jego połączeń ze słabymi 
opioidami) oraz rekomendację leczenia ga-
stroprotekcyjnego z zastosowaniem IPP. Za-
lecenia te tyczą się szczególnie pacjentów 
z grupy wysokiego ryzyka.

Zanim wydasz NLPZ zapytaj o:

• Chorobę wrzodową lub zakażenie Heli-
cobacter pylori

• Chorobę refluksową

• Choroby kardiologiczne, a zwłaszcza 
niewydolność serca

• Długość trwania leczenia (Jak długo 
pacjent zamierza zażywać dany lek?)

• Palenie tytoniu

• Jednoczesne stosowanie innych le-
ków uszkadzających górny odci-
nek przewodu pokarmowego – nie 
tylko NLPZ, ale także leków z grupy 
SSRI, leków przeciwzakrzepowych, le-
ków wykrztuśnych i mukolitycznych, 
glikokortykosteroidów doustnych 
czy bifosfonianów

W przypadku zasadności stosowania NLPZ 
i uzyskania przynajmniej jednej twierdzącej 
odpowiedzi na powyższe pytania

Dodatkowo zarekomenduj IPP

Poinformuj o konieczności konsultacji z le-
karzem (np. w celu efektywnej eradykacji 
Helicobacter pylori)

Ryc. 1. Ryzyko uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego przez 
poszczególne NLPZ określone na podstawie pomiaru ilorazu szans (odds ratio). 
Im niższa wartość ilorazu szans, tym ryzyko wystąpienia powikłań jest niższe
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W sezonie jesienno-zimowym przeziębie-
nie u dzieci to częsty problem zdrowotny. 
Ze względów epidemiologicznych częściej za-
padają na nie dzieci uczęszczające do żłobków, 
przedszkoli i szkół. Ważne aby rozróżnić prze-
ziębienie od grypy, ponieważ przy przeziębie-
niu można leczyć dziecko prze kilka dni tzw. 
domowymi sposobami, natomiast grypa wy-
maga bezwzględnie wizyty lekarskiej i leżenia 
w łóżku. Grypa, zaczyna się zazwyczaj nagle, 
objawami ogólnymi: silnym bólem głowy, sil-
nymi bólami kostno-mięśniowo-stawowymi, 
nagłą gorączką do 39-40oC.

Występują też dreszcze i bardzo silne osła-
bienie. Objawy miejscowe czyli ból gardła, 
katar, kaszel są na początku infekcji grypo-
wej nieobecne i pojawiają się dopiero w kolej-
nych etapach choroby. Przeziębienie jako cho-
roba o lżejszym przebiegu, zaczyna się powoli, 
głównie objawami miejscowymi: bólem gar-
dła, podwyższoną temperatura do 37-38oC, 
katarem, kaszlem, osłabieniem ogólnym. 
Przeziębienie rzadko daje powikłania.

W medycynie klasycznej  stosuje się najczę-
ściej  preparaty wspomagające, likwidujące 
objawy przeziębienia czyli leki przeciwzapalne, 
przeciwgorączkowe, miejscowo odkażające 
błonę śluzową gardła i nosa, leki wykrztuśne 
i przeciwkaszlowe. Niestety mają one wiele 
działań ubocznych i z dużą ostrożnością na-
leży je stosować u dzieci, a szczególnie u ma-
luchów poniżej drugiego roku życia. Z tzw. do-
mowych sposobów możemy przy przeziębie-
niu sięgnąć po witaminę C, miód, czosnek, 
herbatki z sokiem malinowym, cytryną, pre-
paraty ziołowe np. z czarnego bzu, pelargo-
nii afrykańskiej, lipy czy bluszczu. Niestety 

tu też są ograniczenia rejestracyjne i większo-
ści z nich nie można stosować u dzieci poni-
żej drugiego roku życia. Zastosowanie anty-
biotyków w leczeniu chorób wirusowych ja-
kimi są przeziębienia nie ma logicznych pod-
staw, ponieważ antybiotyki jako leki przeciw-
bakteryjne w przypadku chorób wirusowych 
nie zwalczają przyczyny infekcji, a tylko obni-
żają odporność pacjenta, tym samym wydłu-
żając okres choroby.

Dobrym wyborem przy leczeniu przeziębień 
są leki homeopatyczne. Są one skuteczne 
i bezpieczne dla dzieci, praktycznie już od uro-
dzenia oraz dla tzw. trudnych grup pacjentów 
jakimi są kobiety w ciąży, mamy karmiące, czy 
osoby z chorobami przewlekłymi. W ulotce in-
formacyjnej leków homeopatycznych używa-
nych przy stanach przeziębieniowych często 
jest zapis o możliwości zastosowaniu ich u ma-
łych dzieci, poniżej szóstego roku życia wg. 
wskazań lekarza. To zwiększa bezpieczeństwo 
ich stosowania, powoduje szybsze zgłaszanie 
się na wizyty lekarskie i ograniczenia długiego 
samoleczenia małych dzieci przez rodziców.

W przypadku przeziębienia metoda home-
opatyczna działa na dwóch poziomach tera-
pii: jednym - stymulującym układ odporno-
ściowy organizmu do walki z wirusami i dru-
gim - leczącym objawy choroby. Leki dobiera 
się zgodnie z metodą indywidualizacji czyli 
tym jak konkretny pacjent przechodzi chorobę 
i jakie wytwarza objawy. Bierze się pod uwagę 
np. wysokość gorączki, wystąpienie lub brak 
potów, rodzaj wydzieliny kataralnej, charak-
ter bólu, wygląd błony śluzowej gardła, rodzaj, 
nasilenie i częstotliwość kaszlu, nasilenie pra-
gnienia lub jego brak itd.

Leczenie homeopatyczne  
Przeziębienie u dzieci 
ALINA MAŁMYSZKO - CZAPKOWICZ
LEK. MED., SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
WYKŁADOWCA CEDH
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Homeopatia współdziała z naturalnymi me-
chanizmami układu odpornościowego czło-
wieka i np.: nie obniża sztucznie gorączki jako 
mechanizmu obrony organizmu przed namna-
żaniem się wirusów. Tu gorączka spada samo-
istnie po wyleczeniu pacjenta. Homeopatia nie 
hamuje, a nawet w początkowej fazie leczenia, 
nasila wydzielanie np.: wykrztuszanie jako ko-
lejny mechanizm obronny i metodę oczyszcza-
nia się organizmu. W ten sposób skraca okres 
chorowania.

Przy pierwszych objawach przeziębienia 
można podać powszechnie stosowany lek  ho-
meopatyczny, stymulujący  układ odporno-
ściowy oraz zwiększający poziom przeciwciał 
przeciwwirusowych. Jeśli pojawi się wodni-
sty katar, pomocne będą np. granulki z wycią-
gów roślinnych np.: Allium cepa, Nux vomica, 
a przy katarze gęstym, śluzowym - Hydrastis 
canadensis. Natomiast kiedy wydzielina ka-
taralna staje się żółtozielona i zalega w nosie 
można sięgnąć po preparaty homeopatyczne 
produkowane na bazie mineralnej: Kalium 
bichromicum, Kalium sulfuricum czy Mercu-
rius solubilis.

Przy objawach bólu gardła warto zastosować 
leki homeopatyczne produkowane z substan-
cji pochodzenia roślinnego, dobrane do cha-
rakteru dolegliwości np. Belladonna - przy 
bólu pulsującym, Phytolacca przy bólu pro-
mieniującym do ucha i nasilającym się przy 
przełykaniu. Jeśli przy przeziębieniu przewa-
żają objawy podrażnienia krtani i chrypki sku-
tecznie działają preparaty homeopatyczne za-
wierające Argentum nitricum, kiedy pacjent 
odczuwa klujący ból i silne podrażnienie błony 
śluzowej, Arum triphyllum przy suchości krtani 
z zanikaniem głosu czy Arnica montana przy 
bezgłosie spowodowanym przepracowaniem 
i nadmiernym wysiłkiem strun głosowych. 
U dzieci nie umiejących ssać granulek i u któ-
rych mamy duże zagrożenie zakrztuszeniem 
się, nie podaje się doustne ani granulek ani 
tabletek. Dla bezpieczeństwa należy je przed 

zastosowaniem rozpuścić w malej ilości wody.

Przy początkach kaszlu, często towarzyszą-
cemu przeziębieniu warto zastosować syrop 
wykrztuśny, stymulujący i wspomagający na-
turalny odruch błon śluzowych, oczyszcza-
jący je z wydzieliny zapalnej i patogenów. Do-
brym wyborem jest tu np.: syrop homeopa-
tyczny, mający w swoim składzie wyciągi ro-
ślinne takie jak Pulsatilla, Ipeca, Antimonium 
tartaricum. Oczywiście jeśli kaszel u dziecka 
trwa dłużej niż dwie doby, a u noworodka dłu-
żej niż jedną dobę, zawsze konieczna jest wi-
zyta lekarska i osłuchanie małego pacjenta. 
Jeśli objawy przeziębienia mijają, a zostaje su-
chy, często meczący kaszel po-infekcyjny, 
który występuje częściej u alergików, warto 
sięgnąć po syrop homeopatyczny, którego 
skład jest dobrany do leczenia takiego rodzaju 
kaszlu. Syropy homeopatyczne można poda-
wać kilka razy dziennie, również po południu 
i wieczorem. Łagodzą one też napady kaszlu 
nocnego.

Niezależnie od wybranej metody terapii ważne 
jest postępowanie tzw. około-lecznicze, czyli 
dobre nawodnienie małego pacjenta, nawilże-
nie powietrza, którym chory oddycha, odpo-
czynek w łóżku i dieta lekkostrawna. Po ustą-
pieniu objawów infekcyjnych należy zatrzymać 
dziecko jeszcze jeden,dwa dni w domu. Walka 
z wirusem to duży wydatek energetyczny. Po-
trzebny jest tu czas na rekonwalescencję, 
by organizm się zregenerował.

Preparaty homeopatyczne nie hamują natu-
ralnych reakcji obronnych organizmu, a wręcz 
odwrotnie, stymulują układ odpornościowy 
do walki z wirusami. Dlatego też terapia prze-
ziębienia metodą homeopatyczną trwa często 
dużo krócej, jeśli tylko włączy się odpowiednio 
dobrane  leczenie natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorobowych. 
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II Puchar Polski Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim

SZANOWNI PAŃSTWO,

II Puchar Polski Farmaceutów w Narciar-
stwie Alpejskim już za nami. Organizato-
rem zawodów była Śląska Izba Aptekarska 
i firma HURTAP. Patronat nad zawodami ob-
jęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat 
medialny Aptekarz Polski.

Zawody odbyły się 27 stycznia 2018 roku 
w Istebnej koło Wisły. Na starcie stanęło 
prawie 130 uczestników w tym farmaceuci, 
przyjaciele farmacji oraz dzieci. Rywalizo-
wano w kategoriach wiekowych z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn, open, snowbo-
ard, a także w Pucharze Rodzin. Nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych w swoich kate-
goriach startowały dzieci i juniorzy. Dodat-
kowe wyróżnienie otrzymał najstarszy far-
maceuta. Trasa slalomu była dobrze przy-
gotowana i dostosowana do zróżnicowa-
nych umiejętności uczestników. Dla wszyst-
kich startujących przewidziano pamiątkowe 
medale i poczęstunek.

Chciałbym serdecznie podziękować orga-
nizatorom za wspaniałe przygotowanie im-
prezy i pogratulować wszystkim uczestni-
kom, a w szczególności zwycięzcom.

Przedstawiciele Naszej Izby, ich dzieci i przy-
jaciele dzielnie walczyli i stawali na podium 
w wielu kategoriach!

Zawody były okazją do integracji środo-
wiska farmaceutów, sportowej rywalizacji 
i świetniej zabawy.

Więcej informacji, wyniki i galeria zdjęć do-
stępne są na stronie firmy HURTAP. 

Czekamy na następne zawody! Bardzo ser-
decznie zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych do przygotowań i startu w 2019 
roku.

Jednocześnie zachęcam do udziału w tego-
rocznych zawodach w raftingu (Maj) i rowe-
rowym maratonie MTB (Wrzesień).

Pozdrawiam,

Marcin Suskiewicz
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Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.hurtap.com.pl/aktualnosci/ii-puchar-polski-farmaceutow-w-narciarstwie-alpej-
skim-istebna-2018,news,9,334.php za zgodą firmy). foto: KamPas Sport
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Czy lekarz prowadzący gabinet prywatny 
może wystawiać recepty pro familiae 
na leki spoza zakresu swojej specjalizacji 
z uprawnieniem „S”. Biorąc pod uwagę 
fakt, że lekarz ten nie jest lekarzem 
prowadzącym chorego czy powinno się 
zrealizować taką receptę z uwzględnieniem 
uprawnienia "S"?

Lekarz prowadzący działalność leczni-
czą w postaci działalności gospodarczej 
ma prawo do wystawiania recept pro au-
ctore i pro familiae bez względu na spe-
cjalizację jaką posiada. Także lekarz taki 
ma również prawo do wystawiania recept 
z uprawnieniem „S” dla siebie i dla rodziny.

Jeśli rozmiary recepty są za małe (albo 
za krótka , albo za wąska lub za krótka 
i za wąska ) w granicach kilku mm to czy 
można ją zrealizować? Czy paragraf 15 
ją wybroni? Wszystkie dane pozostałe 
są zgodne z & 3 i & 16 rozporządzenia 
MZ w sprawie recept. Przecież & 9 ust.2 
w/w rozporządzenia mówi, że wymiary nie 
mogą być mniejsze niż 200mm długości 
i 90mm szerokości.

Paragraf 15 obroni każdy wymiar recepty.

Czy pacjent, który ma wypisaną receptę 
z wpisanym uprawnieniem BW musi przed-
stawiać w aptece jakiś dokument poświad-

Pytania
i odpowiedzi

czający to uprawnienie? Tak jak to jest 
w przypadku uprawnień ZK,IB i innych.

W przypadku tego uprawnienia przepis 
nie mówi o konieczności okazania do-
kumentu potwierdzającego posiadanie 
uprawnienia.

Czy przy wycenie leku receptorowego 
można wyceniać nakrętki? W rozporzą-
dzeniu jest tylko o korkach, których nie 
wycenia się do leków recepturowych.

Można, gdyż rozporządzenie, które zo-
stało przywołane enumartywnie wymie-
nia czego nie można wyceniać, a nakrę-
tek tam nie ma.

Jeśli na rp. mamy IB i "S", to czy oba upraw-
nienia wpisujemy i raportujemy do NFZ, czy 
tylko ten korzystniejszy dla pacjenta?

Raportujemy obydwa uprawnienia.

Jeśli na rp IB jest wypisany lek na 100%, 
a jest lekiem ze zniżką - to wydajemy go 
za darmo?

Wszystkie leki o kategorii Rp i Rpz na IB 
wydajemy niedopłatnie.

Czy na zapotrzebowaniu (z działu farmacji) 
leki psychotropowe maja być oddzielnie 
wypisane jak na rp., każdy na oddzielnym 
zapotrzebowaniu?

Aby wydać leki psychotropowe 
na zapotrzebowanie jednostka lecz-
nicza musi mieć zgodę WIF i specjalne 
zapotrzebowanie.

Czy od przyjęcia rp robionej do jej wybicia 
może upłynąć 7 dni? np: przyjęta 6.02 , 
wykonana 6.02 , a wydana i wybita 13.02 ?

Recepta powinna być wybita nie później 
niż 6 dni od dnia sporządzenia leku. 
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BIURO IZBY W WARSZAWIE 
e-mail: biuro@oia.waw.pl
ul. Żeromskiego 77, lok. 6, 01-882 Warszawa 
tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58;  
fax 22 635 27 72

Biuro Izby w Warszawie czynne od: 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
W czwartki w godz. 9.00 – 17.00

Biuro Delegatury w Radomiu 
email: oia.radom@poczta.fm
ul. Kilińskiego 15/17, 26-610 Radom 
tel./fax 48 363 54 47; tel. kom. 785 665 516

Biuro Izby w Radomiu czynne od  
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY 
APTEKARSKIEJ OIA W WARSZAWIE VII 
KADENCJI:
Prezes – mgr farm. Michał Byliniak 
prezes@oia.waw.pl

Zastępca Prezesa – mgr farm. Jakub Dorociak 
jakub.dorociak@oia.waw.pl

Zastępca Prezesa – mgr farm. Ewa Steckie-
wicz-Bartnicka ewa.steckiewicz-bartnicka@
oia.waw.pl

Zastępca Prezesa – mgr farm. Wojciech Szko-
pański wojciech.szkopanski@oia.waw.pl

Sekretarz – mgr farm. Dorota Smółkowska 
dorota.smolkowska@oia.waw.pl

Sekretarz – dr n. farm. Jerzy Żabiński 
jerzy.zabinski@oia.waw.pl

Skarbnik – mgr farm. Marian Witkowski 
skarbnik@oia.waw.pl

DYŻURY KONSULTANTÓW 
UL. DŁUGA 16, II P. POK. 204
Konsultant ds. farmaceutycznych
mgr farm. Anna Pławska,  
środa, czwartek 9.00-12.00 
anna.plawska@oia.waw.pl ;  
785 665 513

Radca Prawny
mec. Sylwester Majewski – czwartek 
13.00 – 16.30 prawnik@oia.waw.pl ;  
785 665 513

KONTAKT Z BIUREM IZBY
Aneta Starczewska 785 665 512  
ksiegowosc@oia.waw.pl

Anna Skołek 785 665 514 
anna.skolek@oia.waw.pl

Klaudiusz Kulak 785 665 515 
klaudiusz.kulak@oia.waw.pl

Elżbieta Nowakowska 785 665 516 
oia.radom@poczta.fm

Bożena Olech 785 665 517 
bozena.olech@oia.waw.pl

Emilia Napora (sekretariat) 785 665 518 
sekretariat@oia.waw.pl

Jolanta Komorowska 785 665 519 
jolanta.komorowska@oia.waw.pl

KONTO BANKOWE: 
Bank Pekao S.A. XI Oddział w Warszawie
21 1240 1138 1111 0000 0209 2153
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Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział Warszawski

ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Tel 831-15-42 w. 11;  

Fax 22-831-79-63 w. 16
www.ptfarm.pl

Okręgowa Rada Aptekarska
w Warszawie

ul. Żeromskiego 77, lok. 6, 
01-882 Warszawa Tel 22-635-45-54; 

Fax 22-635-27-72
www.oia.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach referatowych organizowanych przez Zarząd 
Oddziału Warszawskiego PTFarm oraz Zarząd Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w okre-
sie od marca 2018 r. do czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16 
w Warszawie (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B.Koskowskiego

POSIEDZENIA REFERATOWE
MARZEC-CZERWIEC 2018 R.

20.03.2018
Maria Skłodowska-Curie i radiofarmacja
Dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki 
PAN) Muzeum Farmacji.
Wykład odbędzie się w Muzeum Farmacji 
ul. Piwna 31/33 (bez punktów 
edukacyjnych)

10.04.2018
Zakażenia układu oddechowego w pod-
stawowej opiece zdrowotnej
Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk (Narodowy In-
stytut Leków)

24.04.2018
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
żywności
Prof. dr hab. n. farm. Regina Olędzka (Zakład 
Bromatologii WUM)

08.05.2018
Wybrane aspekty leczenia cukrzycy typu 2
Prof. dr hab. Makulska-Nowak (Katedra i Za-
kład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicz-
nej WUM)

ZAPROSZENIE

mgr farm. Zbigniew Jaworski
Z głębokim żalem i smutkiem  żegnamy zmarłego 8 stycznia 2018 r. Ś.P. mgr 
farm. Zbigniewa Jaworskiego- Członka OIA w Warszawie. Wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie składa Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie oraz 
pracownicy Biura Izby
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PRZYPOMNIENIE
Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut PTFarm 
rozdz. III, §18, ust. 4) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, 
iż brak regularnego wpłacania  składek członkowskich powoduje  skreślenie z li-
sty członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Statut PTFarm rozdz. III. 
§19, ust.2). 

Wysokość składki rocznej wynosi 42,-PLN, wysokość składki dla emerytowanych 
członków Towarzystwa wynosi 21,-PLN. 

Składki można wpłacać w sekretariacie Oddziału u Pani Ewy Jankowskiej, we wto-
rek przed i po referacie lub bezpośrednio na konto bankowe Oddziału z dopi-
skiem za jaki okres jest składka. 

42 1020 1013 0000 0202 0140 6321
UPRZEJMIE PROSIMY O ILE TO MOŻLIWE O PODANIE SWOICH ADRESÓW 
 E-MAILOWYCH W CELU USPRAWNIENIA KORESPONDENCJI.
MÓJ ADRES :e.jankowska@ptfarm.pl

22.05.2018
Rola mikrobiomu w chorobach układu 
oddechowego.
Dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk (Katedra 
i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumono-
logii i Alergologii, WUM)

05.06.2018
Współczesna laboratoryjna ocena zagro-
żenia miażdżycą
Dr n. farm. Krystyna Staniszewska (Labora-
torium Centralne DIAGNOSTYKA sp. z o.o.)

19.06.2018
Molekularne mechanizmy działania leków
Dr n. farm. Monika Grudzień (Zakład Che-
mii Leków)
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Wypełniony wniosek-zgłoszenie należy przysłać do organizatora:
zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl,

faxem: 22 / 57 20 974
pocztą: Wydział Farmaceutyczny WUM,
Studium Kształcenia Podyplomowego,

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1.

Na wskazany w zgłoszeniu adres (także e-mailowy) wysłane będzie zaproszenie na kurs.
Po jego otrzymaniu należy uregulować opłatę – przelewem na konto: 

44 1160 2202 0000 0003 0813 7584.

Kursy ciągłego szkolenia aptekarzy organizowane 
przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego WUM – wiosna 2018 r.

Nr/ cena
Termin 

/ ilość godz./ miejsce
Temat kursu Wykładowcy

2/18 
216,- zł

7.04 – sob. – 8 h + test 
Warszawa

Postępy w farmako-
terapii chorób układu 

krążenia – cz. II

dr n. med. Piotr 
Abramczyk

3/18 
216,- zł

 28.04 – sob. – 8 h + test 
Warszawa

Farmakoterapia bólu
prof. dr hab. Helena 

Makulska-Nowak

4/18 
162,- zł

19.05 – sob. – 6 h + test 
Warszawa

Postępy w farmakote-
rapii chorób alergicz-

nych

dr n. farm. Sławomir 
Białekdr n. med. Andrzej 

Dąbrowski

5/18  
162,- zł

2.06 – sob. – 6 h + test 
Warszawa

Zafałszowane leki 
i wyroby medyczne

prof. dr hab. Zbigniew 
Fijałek

6/18 
216,- zł

16.06 – sob. – 6 h + test 
Warszawa

Opieka farmaceutyczna 
w nadciśnie-niu 

tętniczym

prof. dr hab. Helena 
Makulska-Nowakdr n. 
med. Piotr Abramczyk



- Możliwość skorzystania z 8 wizyt miesięcznie
- Około 2150 obiektów w Polsce
- Około 460 obiektów na terenie województwa
  mazowieckiego,
- Około 245 obiektów w Warszawie
- Brak dodatkowych opłat w obiektach
- - Łatwy i przejrzysty system weryfikacji
- Sam decydujesz jak często korzystasz z wizyt
- Atrakcyjna cena programu
- Możliwość zgłoszenia osób dodatkowych 
   i dzieci
- Brak dodatkowych opłat w obiektach

- Około 3500 obiektów na terenie całej Polski
- Około 750 obiektów na terenie województwa 
   mazowieckiego
- Jesteśmy w około 555 miastach w Polsce
- Około 415 obiektów w Warszawie
- Około 1200 rabatów z zakresu sportu, zdrowia, 
   pie   pielęgnacji, Spa i Wellness w ramach tej samej 
   karty
- Brak dopłat w atrakcyjnych warszawskich
   obiektach
- Jedyna Karta bez dopłat w obiektach *
- Brak przerw technicznych między  
   korzystaniem z różnych obiektów
- - Squash i tenis - rabaty kwotowe, łączące się
- Możliwość zgłoszenia osób towarzyszących 
  i dzieci 

KOSZTY KARTY FITPROFIT

Koszt karty dla członka 125 pln / mc

Dla osoby towarzyszącej 149 pln / mc

Dla dziecka: pakiet pełny do 15 roku życia 89 pln / mc

Dla dziecka: pakiet basen do 15 roku życia 36,90 pln / mc

Wyszukiwarka obiektów: www.fitprofit.pl/obiekty

KOSZTY KARTY FITSPORT 

Koszt karty dla członka 59 pln / mc

Dla osoby towarzyszącej 109 pln / mc

Dla dziecka: pakiet pełny do 15 roku życia 89 pln / mc

Dla dziecka: pakiet basen do 15 roku życia 36,90 pln / mc

Wyszukiwarka obiektów: www.fitprofit.pl/obiekty

Wyszukiwarka obiektów: www.kartafitsport.pl/obiekty oraz www.kartafitsport.pl/obiekty   

SPOSÓB ZGŁASZANIA: Wstępne zgłoszenia do programu 

prosimy przesyłać na adres mailowy: fit@oia.waw.pl do dnia 10 czerwca 2017 r.

* aktywności do których istnieje konieczności uiszczenia dodatkowej. Opłaty, wskazane są w rabatach



UL. ŻEROMSKIEGO 77 LOK. 6 (IV P.)

Rozkład jazdy autobusów i rozkład jazdy tramwajów po kliknięciu na numer linii:

• Przybyszewskiego (44 m) Autobus: 110 112 116 184 303

• Andersena (177 m) Autobus: 110 112 116 184

• Al. Reymonta (293 m) Tramwaj: 11 28 33 35 Autobus: 112 114 184

• Schroegera (348 m) Autobus: 184 303

• Bielany-Ratusz (490 m) Autobus: 103 110 112 116 197 303 397

Metro. Jak dojechać metrem? Najbliższe stacje I i II linii metra:

• Stacja Metra Stare Bielany (756 m)

• Stacja Metra Wawrzyszew (999 m)

Współrzędne GPS miejsca – szerokość (latitude) i długość (longitude):

52.277460, 20.940977 lub 52°16’38oN 20°56’27oE

Kod Pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy (PNA):

01-882 Warszawa

Jak dotrzeć do nowej siedziby

STARE
BIELANY

ŻEROMSKIEGO 77
IV PIĘTRO - WINDA

PRZYSTANEK
Przybyszewskiego 02


